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RESUMO 

 

 

O aumento dos riscos industriais, proveniente da utilização de tecnologias mais avançadas e 

complexas, maior número de insumos, utilização de novos produtos, transporte e 

armazenagem de grandes quantidades de produtos perigosos, etc., vêm desencadeando um 

aumento dos riscos de incêndios, explosões e grande liberação de produtos no meio ambiente, 

fazendo com que as indústrias adotem medidas de contenção de riscos de maneira mais eficaz. 

Uma avaliação de risco de incêndio mais eficaz é óbvia em acidentes industriais graves que, 

muitas vezes desnecessariamente, causam a perda de vidas humanas, criam danos ambientais 

enormes, causam prejuízos materiais ou até mesmo a não continuidade das operações do 

local. Neste sentido, as recomendações baseadas no desempenho têm um papel importante na 

avaliação de risco de incêndio, pois analisam os perigos e avaliam os danos provenientes da 

ocorrência de eventos indesejáveis utilizando métodos e ferramentas de engenharia para 

projetar edificações com maior segurança. Este trabalho busca aplicar um método de 

avaliação de risco de incêndio baseado no desempenho.  Dentro da estruturação deste método, 

buscou-se definir o cenário de incêndio e o critério de desempenho a ser utilizado no estudo 

de caso do trabalho, sendo definido o BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)  e 

a temperatura crítica respectivamente como tais parâmetros. Com o aporte técnico do modelo 

de BLEVE dinâmico contido no software da empresa Prins Mauritz Laboratory (TNO), 

conhecido como Effect 8.1.1 , foi possível calcular a radiação térmica liberada da bola de fogo 

do BLEVE, bem como o tempo para alcançar a temperatura crítica do aço, onde se concluiu, 

que a radiação térmica liberada durante a bola de fogo de um BLEVE  não causa danos à 

estrutura metálica do pipe-rack, pois a energia irradiada da explosão na estrutura não alcança 

o tempo suficiente para  atingir o valor da temperatura crítica, ou seja, o tempo que a estrutura 

perderia sua condição de estabilidade.  

 

Palavras - chave: Avaliação de risco. Incêndio. Desempenho. BLEVE. Estrutura de aço.   

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The increase of industrial risks has come from advanced and complex technologies usage, 

great number of raw materials, new products usage, transport and storage of high danger 

products quantities etc. and this thus has caused an increase of fire risks, explosions and great 

quantity of products released into the environmental. Because of this reason, industries are 

very worried to set up effective ways for avoiding these risks. An effective fire risk 

assessment, for sure, is needed in severe industrial accidents. But many times this assessment 

is not needed and it can cause human life loss, environmental damage, materials prejudice or 

even a not continued work in local area. So accordingly, recommendations, based on its 

performance, have an important role in fire risk evaluation. They analyze dangers and assess 

damages coming from unwelcome events, using engineering methods and techniques in order 

to project very safe buildings.This work investigates to apply a fire risk evaluation method 

based on its performance. Using this method, it searched to define the fire field and 

performance criteria where it could be used to study a real working case, having BLEVE 

(Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) and critical temperature as such as parameters 

respectively. Considering the BLEVE dynamic model inside the Prins Mauritz Laboratory 

(TNO) Company‟s software, known as Effect 8.1.1, it was possible to calculate the thermal 

radiation release from fire ball of BLEVE, as well as the time to reach a steel critical 

temperature, and after that it was concluded that the thermal radiation released from fire ball 

of BLEVE does not cause damages in steel structure of pipe –rack. This fact occurs because 

irradiated energy, caused by an explosion of the structure, cannot reach sufficient time to get 

critical temperature. It means time that the structure losses its stability state. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, quando se instala uma indústria de processamento numa região, este 

investimento traz diretamente o progresso, aumento de emprego para o local, melhoria na 

qualidade de vida da população e benefícios para o desenvolvimento econômico daquele 

lugar. Porém além do desenvolvimento local e dos benefícios do progresso, ela traz também 

um grande potencial de causar perdas e danos não somente à vida humana mas também à 

propriedade, como consequência da magnitude dos acidentes que por ventura venha ocorrer. 

Estes acidentes são conhecidos como acidentes químicos ampliados. Segundo Freitas (2000, 

p.17) acidentes químicos ampliados são: 

“os eventos agudos, tais como explosões, incêndios e emissões, individualmente ou 

combinados, envolvendo uma ou mais substâncias perigosas com potencial de 

causar simultaneamente múltiplos danos ao meio ambiente e à saúde dos seres 

humanos expostos”. 

Barbosa (2009) acrescenta ainda que, a característica dos acidentes ampliados se resume ao 

fato destes acidentes extrapolarem o âmbito da área do acidente, o espaço de trabalho, 

podendo atingir pessoas das adjacências à área impactante, inclusive trabalhadores de outras 

áreas, pois ultrapassam as fronteiras da indústria, afetando tanto operadores diretamente 

envolvidos como as pessoas que não têm um contato direto nos processos de trabalho, como 

moradores de vilas, bairros, cidades e países de áreas circunvizinhas.  

Vários acidentes ocorridos na indústria petroquímica, ou em refinaria de processamento de 

refino de petróleo nos últimos 50 anos no mundo, reflete o grande poder de destruição dos 

produtos envolvidos no processamento, sejam eles inflamáveis ou não, conforme será visto no 

capítulo 2 desta pesquisa. Mas por que os acidentes industriais aconteceram? E ainda correm 

o risco de acontecer?  

Segundo Pires (2000), os acidentes ocorreram em um período de tempo caracterizado pelas 

crescentes mudanças na tecnologia dos processos.  Essas mudanças causaram incrementos 

severos dos parâmetros dos processos como pressão, temperatura e energia armazenada.  

Como conseqüência, as instalações tornaram-se maiores e mais complexas, logo as 

probabilidades de perda cresceram nas mesmas proporções. Isto provocou também um 

aumento no número de seres humanos expostos aos riscos industriais, refletido no aumento da 

freqüência e gravidade dos acidentes químicos nessas atividades. Os acidentes com 5 óbitos 
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ou mais, passaram de 20 (média de 70 óbitos por acidente) entre o período de 1945 a 1951, 

para 66 (média de 142 óbitos por acidente) entre 1980 a 1986. (GLICKMAN
1
, 1992 apud 

FREITAS; PORTE; GOMEZ, 1995). 

Este contexto favorece a discussão sobre: como a sociedade reage e responde a este tema? o 

que as grandes catástrofes mundiais influenciaram  nos códigos e/ou recomendações na área 

de segurança contra incêndio e no mecanismo de gerenciamento de risco de incêndio?  

Tradicionalmente, a área segurança contra incêndio tem sido altamente dependente de regras 

normativas instituídas através de códigos prescritivos. Estes Regulamentos normalmente 

indicam sem pormenorizar,  as medidas que devem ser tomadas a fim de realizar um mínimo 

de segurança contra incêndio. Na verdade, estas recomendações pretendem garantir um 

determinado nível de segurança, estabelecendo para tal uma série de prescrições generalistas 

para determinado tipo de ocupação e o que ela deve seguir.  

A impressão que prevalece da segurança contra incêndio, nesta visão prescritiva, é que a 

segurança vai ser alcançada através do cumprimento de códigos, normas, e orientações do 

Corpo de Bombeiros local e dos órgãos de segurança e proteção ambiental, ou seja, dos atores 

envolvidos no sistema. No entanto, as edificações de hoje, principalmente as industriais, 

raramente são simples e podem  mudar o risco constantemente. Uma abordagem mais eficaz 

da segurança contra incêndio é necessária para lidar com as complexidades e as alterações que 

existem nas modernas edificações. 

Desta forma surge uma outra forma de recomendação na sociedade, como resultado do 

aumento do conhecimento científico na área de fogo: a recomendação por desempenho. Este 

tipo de recomendação vem sendo adotado por alguns países do mundo como: Austrália, 

Canadá, Finlândia, França, Gran Bretânia (incluindo Inglaterra e país de Gales) Japão, 

Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Espanha, Suécia e os Estados Unidos, que usam 

ou desenvolvem ativamente códigos ou recomendações por desempenho, métodos e 

ferramentas de engenharia para projetar edificações com  maior segurança (Puchovsky ,1997).  

Estes métodos e ferramentas de engenharia hoje são primordiais para avaliar a probabilidade 

de crescimento do incêndio. Eles utilizam a partir dos dados disponíveis, cálculos, 

                                           
1
 GLICKMAN, T.S. et al. Acts of god and acts of man: recent trens in natural disasters and major industrial 
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extrapolações teóricas e julgamentos objetivos, oriundos de análises estatísticas e sistêmicas, 

de modo a se obter um valor que estime o risco esperado e forneça uma maneira 

compreensiva de identificação dos fatores que afetam o desempenho da segurança contra 

incêndio de uma edificação. Em resumo e de acordo com Buchanan (1994, p.20 e 21), estes 

métodos englobam as seguintes áreas: 

 “análise preventiva de calor/chama (a habilidade da edificação limitar o incêndio 

em espaços ou barreiras através das proteções ativas e passivas);  

 Análise de fumaça e gases produzidos no incêndio (a habilidade da edificação 

manter as condições de sustentabilidade ou tenabilidade nos espaços selecionados 

para a duração de tempo prescrito); 

 Análise estrutural (a habilidade do elemento estrutural evitar uma deformação não 

aceitável ou colapso) e;  

  Análise do movimento das pessoas (o tempo requerido para os ocupantes se 

moverem para um local seguro dentro ou fora da edificação)”   

 

Além disso, com o desenvolvimento dos métodos e ferramentas de engenharia, a análise e 

gerenciamento de riscos de incêndio melhoraram significativamente. Houve uma tendência 

mundial em prever, planejar e alertar sobre os riscos, em vez de dar somente respostas às 

crises geradas pelos acidentes (OTWAY
2
, 1985; RENN

3
, 1992 apud FREITAS; GOMEZ 

,1996).  

Houve um incremento de modelos computacionais utilizados para simular os efeitos físicos da 

liberação de materiais perigosos e na determinação dos possíveis danos nas pessoas e nas 

estruturas próximas. Instituição como Prins Mauritz Laboratory (TNO) tem tomado a frente 

no desenvolvimento de modelos computacionais e métodos de avaliação de resultados a 

serem utilizados diretamente pelos ramos da atividade industrial mais afetado pelos desastres, 

na exploração, produção, armazenamento ou no processamento de gases e líquidos 

inflamáveis em solo terrestre ou marítimo.  

Porém, mesmo com o avanço destes métodos científicos, a exigência de análise de risco na 

forma prescritiva, faz com que os engenheiros de projeto dependam desta recomendação 

como princípio básico para aprovação das instalações industriais junto aos órgãos 

competentes. No entanto, propor um sistema de análise de riscos que satisfaça uma 

                                           
2
 Otway, H.J. Regulation and risk analysis'. Em H. Otway e M. Peltu (orgs.). Regulating industrial risks: 

science, hazards and public protection.Londres, Butterworths, pp. 1-19, 1985. 
 

3
 RENN, O. Concepts of risk: a classification'. Em S. Krimsky e D. Golding (orgs.). Social theories of risk. 

Londres, Praeger, pp. 53-79, 1992 
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recomendação prescritiva não significa necessariamente que o risco associado àquela 

indústria é apropriado para sua aplicação, algumas incertezas devem ser levados em 

consideração, como será visto neste trabalho. Como saber, por exemplo, se acontencendo uma 

explosão de um BLEVE
4
, como as estruturas próximas se comportariam diante dos efeitos 

térmicos gerados da explosão? Em quanto tempo elas entrariam em colapso estrutural? Quais 

as distâncias que os operadores de processo desta indústria deveriam estar para não sofrerem 

danos ocasionados pelo efeito térmico?  

As respostas para estes questionamentos estão no cumprimento dos códigos e normas atuais, 

porém utilizando critérios de desempenho para que em termos quantitativos, as metas de 

segurança possam ser demonstradas e medidas. E com a ajuda de ferramentas 

computacionais, seja possível modelar e quantificar os danos causados pelo fogo.  

Diante desta afirmativa, é proposto neste trabalho a aplicação de um método de avaliação de 

risco de incêndio baseado no desempenho, juntamente com o uso da ferramenta 

computacional EFFECT 8.1 da Prins Mauritz Laboratory (TNO), a fim de avaliar o efeito 

térmico de um BLEVE de propano no pipe-rack metálico. 

 

1.1 Pergunta de Pesquisa 

No presente trabalho, o fenômeno físico a ser estudado é o BLEVE. A maioria dos 

estudos sobre o BLEVE quantifica o impacto das ondas de choque. Há poucos estudos sobre o 

efeito da radiação térmica decorrente da bola de fogo. É objetivo deste estudo quantificar a 

energia liberada por um BLEVE e o seu conseqüente impacto em estrutura metálica, ou seja, 

o seguinte questionamento será respondido. 

A Radiação térmica liberada durante a bola de fogo de um BLEVE causa danos 

ao pipe-rack
5
 metálico, ao ponto de comprometer sua estabilidade?  

                                           
4
 BLEVE: são as iniciais de "Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion" ou explosão do vapor expandido pelo 

líquido em ebulição (HADDAD 200-). 
5
 Pipe-rack: Cavalete metálico ou de concreto para sustentação de tubulações horizontais. Disponível em: 

http://www.fazfacil.com.br/reforma_construcao/dicionario_construcao_p.html. Acesso: 07.02.11 

 

http://www.fazfacil.com.br/reforma_construcao/dicionario_construcao_p.html
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar se a radiação térmica liberada durante a bola de fogo de um BLEVE 

compromete a estabilidade do pipe-rack metálico, utilizando um método de avaliação de risco 

de incêndio baseado no desempenho. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Relacionar alguns acidentes históricos e mostrar a influência destes acidentes nas 

recomendações prescritivas.  

 

b) Diferenciar recomendações prescritivas e recomendações baseadas no desempenho.  

 

c) Descrever a estrutura de um método de avaliação de risco de incêndio baseado no 

desempenho.  

 

d) Aplicar o método de avaliação de risco de incêndio baseado no desempenho com a 

utilização de modelos numéricos e modelo computacional.  

 

1.3 Estruturação do Trabalho  

O trabalho foi estruturado em nove capítulos, sendo o primeiro deles a introdução, onde foram 

apresentados a pergunta de pesquisa e seus objetivos: geral e específicos. Após esta 

introdução encontram os oito capítulos restantes, com os seguintes conteúdos: 

 Capítulo 2 Referencial Teórico - Apresenta uma revisão bibliográfica sobre os 

acidentes históricos buscando fornecer uma visão geral do ocorrido, as lições 

aprendidas com estes desastres, bem como a relação entre os acidentes e as 

recomendações prescritivas. Além disso, este capítulo  apresenta as definições e 

http://www.eps.ufsc.br/disserta/evandro/capit_3/cap3_eva.htm#3


26 

 

diferenças entre recomendações prescritivas e recomendações baseada no 

desempenho, assim como as principais vantagens e desvantagens de cada uma. 

  Capítulo 3  Método de Avaliação de Risco Baseado no Desempenho –  Apresenta a 

estruturação do método de avaliação de riscos de incêndio baseado no desempenho, ou 

seja, serão definidas as etapas envolvidas na determinação das medidas de engenharia 

adequada para incêndio e explosão baseada no desempenho. Além disso, neste 

capítulo serão definidos: o BLEVE como cenário de incêndio, que será discutido no 

capítulo 4, a temperatura crítica, como critério de desempenho, que será visto no 

capítulo 5 e os modelos numérico e computacional dentro da análise de 

vulnerabilidade. 

 Capítulo 4 Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion - BLEVE:  Apresenta a 

descrição do BLEVE, escolhido como cenário de incêndio para esta pesquisa, seu 

mecanismo ignição e seus efeitos.  

  Capítulo 5 Aços estruturais – Apresenta a composição do aço estrutural, seu 

comportamento sob condições térmicas, a transferência de calor e as principais 

propriedades térmicas e mecânicas afetadas quando submetido ao fogo.  

 Capítulo 6  Metodologia – Os modelos de cálculo, feito por meio numérico e 

computacional, para determinação da radiação térmica e dos danos no aço são 

apresentados neste capítulo.  

 Capítulo 7 Estudo de caso – Neste capítulo mostra-se a aplicação do método de 

avaliação de risco de incêndio por desempenho utilizando como ferramenta de cálculo 

os modelos numérico e computacional.  

 Capítulo 8 Resultados e Discussões - Analisa-se e discute-se, neste capítulo, os 

resultados encontrados nos modelos.    

 Capítulo 9 Conclusão - É reservado às conclusões e às recomendações resultantes do 

desenvolvimento do trabalho.  

http://www.eps.ufsc.br/disserta/evandro/capit_3/cap3_eva.htm#3
http://www.eps.ufsc.br/disserta/evandro/capit_3/cap3_eva.htm#3
http://www.eps.ufsc.br/disserta/evandro/capit_3/cap3_eva.htm#3
http://www.eps.ufsc.br/disserta/evandro/capit_3/cap3_eva.htm#3
http://www.eps.ufsc.br/disserta/evandro/capit_3/cap3_eva.htm#3
http://www.eps.ufsc.br/disserta/evandro/capit_3/cap3_eva.htm#3
http://www.eps.ufsc.br/disserta/evandro/capit_3/cap3_eva.htm#3
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Para possibilitar uma visualização geral dos capítulos 2 à 6 foram desenvolvidos diagramas 

no início de cada um destes capítulos. Estes diagramas foram baseados em Lógica Booleana 

que permitem uma melhor compreensão do que está sendo apresentado, utilizando-se as 

portas lógicas        (E) e        (OU). 

No diagrama 1 encontra-se toda a estrutura do trabalho, de forma a facilitar sua visualização e 

compreensão. 
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 Diagrama 1 – Estrutura Geral do Trabalho 

 

 Capítulo 2 

 Capítulo 3 

 Capítulo 4 

 Capítulo 6 

 Capítulo 5 

 Capítulos 7, 8 e 9 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Histórico dos Acidentes Industriais  

O objetivo dessa perspectiva histórica é recapitular alguns dos grandes acidentes em 

indústrias de processos químicos, e especificamente também com o foco para os acidentes 

com BLEVE, que ocorreram nos últimos quarenta anos e que influenciaram diretamente no 

entendimento e na maneira de fazer uma análise e gerenciamento de riscos. Adicionalmente, 

esta perspectiva ajudará a identificar algumas lições aprendidas com os acidentes, e como 

estas lições foram interpretadas em regulamentações aceitas pela sociedade. E também, como 

estas regulamentações (códigos e normas) advindas após estes acidentes foram baseadas em 

procedimentos e tentativas para evitar que novamente o acidente ocorresse. A estruturação do 

capítulo está mostrado no Diagrama 2. 

 

 

Diagrama 2 – Estruturação do capítulo 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.1.1 Histórico os acidentes industriais no mundo 

 

A indústria de processamento do mundo, em termos gerais, tem um histórico de acidentes que 

mostra a gravidade do problema relacionado à área de segurança no processo e torna visível a 

vulnerabilidade da população diante destes desastres.  

Alguns acidentes históricos com sua extensão e a gravidade das conseqüências serão visto a 

seguir, onde foram feitas compilações das lições aprendidas com os acidentes apresentados 

neste estudo, para tanto foram criados quadros que serão apresentados logo após a explicação 

do acidente. Estes acidentes ampliados ocorridos no mundo são considerados clássicos, entre 

eles se destacam:  

 

2.1.1.1 Acidente de Flixborough, Inglaterra- 1974 

 

Na Inglaterra, mais precisamente na cidade de Flixborough em 01 de junho de 1974, uma 

tubulação de ciclohexano se rompeu e provocou um incêndio seguido de explosão, com 

destruições em um raio de 600 metros. Dentro da fábrica houve 28 mortos e 26 feridos. Ao 

redor da planta houve 53 feridos e 1.821 residências e 167 lojas foram totalmente destruídas, 

além da própria indústria. (NICOLET, 20--a). 

Segundo Hendershot (2009), a investigação oficial concluiu que a nuvem de vapor inflamável 

foi liberada por causa do fracasso de uma planta de modificação temporária inadequadamente 

projetada. A caprolactama é fabricada por uma oxidação em fase líquida de ciclohexano para 

produzir uma mistura de cicloexanona e cicloexanol. O processo opera em temperatura e 

pressão elevada, e a reação ocorreu em seis reatores de oxidação em série, conforme Figura 1 

No final de março de 1974, dois meses antes da explosão, uma grande rachadura havia sido 

descoberta no quinto dos seis reatores de oxidação em série. A inspeção determinou que o 

quinto reator teria que ser substituído.  
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Figura 1 - Desenho esquemático e imagem dos reatores em série. 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=qRxkVni2kCo 

 

Uma tubulação de desvio temporário de 20 polegadas foi instalada para conectar o quarto 

reator ao sexto reator, ver Figura 2, ultrapassando o quinto reator, de modo que a planta 

pudesse continuar a funcionar enquanto o quinto reator fosse removido e substituído. Vale 

ressaltar que não houve critério de cálculo ou mesmo consulta ao manual do fabricante das 

juntas. Desta forma esta tubulação não aguentaria 11 bar de pressão.  

 

 

Figura 2 -Tubulação de desvio temporário do reator. 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=qRxkVni2kCo 

 

Esta tubulação temporária, na tarde de 01 de junho de 1974, finalmente se rompeu resultando 

na liberação de cerca de 40 toneladas de líquidos inflamáveis quente, principalmente 

cicloexano, na Figura 3 pode-se ter uma idéia da dimensão da violência da explosão. O 

material liberado formou uma grande nuvem de vapor inflamável que após encontrar uma 

fonte de ignição se inflamou, resultando em uma explosão de uma maciça nuvem de vapor e 

dos fogos subseqüentes que duraram muitos dias (NICOLET, 20--a). A seguir são mostrados 
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a ilustração dos danos do acidente e o Quadro 1 com algumas lições aprendidas com este 

acidente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Destruição total dos reatores 

Fonte: http://www.acusafe.com/Incidents/Flixborough1974/Flixborough1974-1.jpg 
 

 

Quadro 1 - Lições aprendidas com acidente de Flixborough 

Algumas lições de Flixborough Considerações 

 

Informação de segurança do processo 

Desenvolvimento de ferramentas para abordar as questões da 

segurança do processo, tais como: HAZOP, técnicas como análise 

de falhas de árvores, análise de árvore de eventos 

 

 

Gerenciamento da mudança 

Fracasso da modificação na instalação temporária na explosão 

Flixborough enfatizou a importância de gerenciar modificações 

nas plantas de processo. 

Garantir que todas as modificações fossem submetidas aos 

mesmos protocolos rigorosos de projeto de engenharia, normas e 

ensaios. 

 

Regulamentos de Segurança de 

Processos (para sistemas e vasos sobre 

pressão 

 

Regulamentação apenas para vasos, ausência de recomendações 

para sistemas sob pressão, por exemplo tubulações. 
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CONTINUAÇÃO: 

Algumas lições de Flixborough Considerações 

 

Posicionamento das instalações de 

maior perigo 

As perdas originadas da explosão de Flixborough poderiam ter 

sido bem maiores se a instalação não fosse numa área desabitada 

do país.  

Posicionamento das instalações de maior perigo, ou de modo geral 

o planejamento do uso do solo para fins industriais 

 

 

Licenciamento de Operação  

(limitação do inventário) 

 

produto 

 

Licença para: (galões) 

Possuía em Estoque 

(galões) 

Nafta 7.000 66.000 

Gasolina 1.500 8.500 

Ciclohexano Não possuía licença 330.000 

Tolueno Não possuía licença 11.000 

Benzeno Não possuía licença 26.400 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.1.1.2 Acidente de Seveso, Itália - 1976 

 

A explosão de um pequeno reator na indústria química ICMESA, situada na periferia do 

município de Meda, em 10 de julho de 1976, ocasionou a liberação do agente químico 

tetraclorodibenzopadioxina (TCDD), “agente laranja” usado pelas Forças Americanas na 

guerra do Vietnã - formando uma nuvem de pó no ar, ficando em suspensão sobre casas e 

fazendas, se espalhando por uma extensa área, atingindo pessoas, animais, solo e água que 

alcançou uma distância de 6:1 km de largura, atingindo diretamente Meda, Seveso, e outros 

municípios como Cesano Maderno, Desio, em um total de 103.000 habitantes, menos 

atingidos foram municípios como Barlassina e Bovisio Masciago, com 17.000 habitantes. Na 

Figura 4 pode-se observar a extensão territorial que este acidente atingiu. 
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Figura 4 -Acidente de Seveso: Área de alcance da nuvem tóxica 

Fonte: Florido (2001) 
 

Devido aos compostos clorados, toda a vegetação próxima da fábrica morreu 

instantaneamente, atingindo cerca de 1.807 hectares. Em função da contaminação, a área 

permaneceu isolada por muitos anos, sendo que em torno de 740 pessoas foram evacuadas de 

suas casas. Devido ao contato com estas dioxinas, foram registrados 193 casos de cloroacne 

(doença de pele), os efeitos à saúde de longo prazo ainda são monitorados (CETESB, 2010). 

O acidente na planta industrial de ICMESA teve origem numa falha do sistema de 

resfriamento do reator fazendo com que este reator ficasse muito quente e uma cinética brusca 

ocorresse com a produção de dioxina e provavelmente do gás hidrogênio, que é altamente 

inflamável. O processo da ICMESA produzia normalmente uma quantidade pequena de 

dioxina, em torno de 1ppm com temperaturas abaixo de 180° C.  

Esta falha fez com que a temperatura ficasse próxima de 300°C e a elevação na pressão 

interna do reator que acarretou na subseqüente explosão do mesmo. Em consequência disso, 

houve a liberação de 6 toneladas de substâncias tóxicas com cerca de 30 a 200 gramas de 

dioxina, em forma de uma densa nuvem para a atmosfera.  E segundo a Organização Mundial 

de Saúde - OMS, a dose diária tolerável de dioxina no corpo humano varia entre 1 a 4 pg / kg 

de massa corporal por dia (picogramas por quilograma de peso corporal por dia) para adultos 

(KLETZ, 2003).   

Zona A: havia uma concentração do solo 

TCDD superior a 50 microgramas por metro 

quadrado (g / m²), tinha 736 habitantes. 

  

Zona B: apresentou uma concentração do 

solo TCDD entre 5 e 50 g / m², que tinha 

cerca de 4.700 habitantes. 

 

Zona de R: insignificantes ou tiveram uma 

concentração do solo TCDD menos de 5 

g / m², com 31.800 habitantes. 
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Como as dioxinas são Xenobióticos
6
, ainda hoje, pessoas daquela região que fazem exame de 

sangue apresentam resíduos de dioxina no organismo. 

Mesmo tendo ocorrido apenas 4 mortes das 50 pessoas que fizeram a limpeza do derrame de 

dioxina. Este acidente gerou um profundo impacto na Europa. O Quadro 2 mostra as lições 

aprendidas com este acidente 

 

Quadro 2 - Lições aprendidas com acidente de Seveso 

Algumas lições de Seveso Considerações 

 

Gerenciamento da mudança 

A mudança nos procedimentos iniciais descritos na petição inicial 

alterou a cinética da reação e as matérias-primas levando a uma 

descaracterização da realidade dos fatos (KLETZ, 2003). 

Regulamentos de Segurança de 

Processos 

Estímulo ao desenvolvimento da Diretiva de Seveso – EC 

Directive on Control of Industrial Major Accident Hazards, em 

1982.(CETESB 2010). 

 

Posicionamento das instalações de 

maior perigo 

A importância de verificação de ocupação urbana no entorno após 

a instalação da fábrica. O acidente salientou a necessidade de 

separação entre perigo e o público. 

Planejamento de emergência Houve desconhecimento técnico por parte das pessoas envolvidas 

no processo; 

Não avaliação dos perigos existentes e consequentemente 

inexistência de um plano para este tipo de emergência. 

Acesso do público às informações do 

produto 

Através da Diretiva de Seveso, o público teve direito ao 

conhecimento dos riscos associados a certos tipos de atividade 

industrial e ao uso de certos tipos de substâncias. 

 

Prevenção e tratamento do acidente 

Início da configuração da política internacional para a prevenção e 

tratamento de acidentes de grande proporção. (DE MARCHI 

2000). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

                                           
6
 Xenobióticos (do grego, xenos = estranho): São compostos químicos estranhos a um organismo ou sistema 

biológico. Pode ser encontrado num organismo, mas não é normalmente produzido ou esperado existir nesse 

organismo. O termo é também aplicado à substâncias presentes em concentrações muito mais elevadas que o 

nível normal. Alguns medicamentos, como os antibióticos são xenobióticos em humanos porque o corpo humano 

não os produz nem fazem parte da dieta humana. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grego
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compostos_químicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concentração_%28química%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antibiótico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dieta
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2.1.1.3 Acidente de Bophal, Índia – 1984 

Na madrugada do dia 02 para o dia 03 de dezembro de 1984, na cidade de Bophal, na Índia, 

um vazamento de isocianato de metila (MIC) numa fábrica de pesticida da Union Carbide 

liberou cerca de Quarenta e uma mil toneladas de metilisocianato, gás letal utilizado para a 

fabricação de pesticidas provocando a morte de 2.500 pessoas e 20.000 foram hospitalizadas. 

Na noite do desastre, as seis medidas de segurança criadas para impedir vazamentos de gás 

fracassaram – devido à falhas em seu funcionamento; ou porque não estavam ligadas; ou 

ainda por serem ineficientes. Além disso, a sirene de segurança, que servia para alertar a 

comunidade em casos de acidente, estava desligada. 

Bophal tinha cerca de 700.000 habitantes e, aproximadamente 200.000 aspiraram o gás, para 

o qual não existe antídoto conhecido. Em apenas uma hora e meia depois do acidente, quando 

foi possível controlá-lo, toda a região estava contaminada. Numa distância de até 10 km (ver 

Figura 5). As pessoas apresentaram tosse violenta, náuseas e dificuldades para respirar. Foi o 

maior desastre industrial já ocorrido na Índia e no mundo. (KLETZ, 2003).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Propagação do gás durante o desastre de Bophal  

Fonte: Safety Blog®, http://redproteger.com.ar/safetyblog/ ) 

 

 

http://redproteger.com.ar/safetyblog/
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Durante o acidente de Bhopal, milhares de pessoas foram mortas enquanto dormiam. Uma 

parte da população foi informada do ocorrido e conseguiu abandonar o local. As pessoas mais 

atingidas foram as que moravam em áreas densamente habitadas, ou seja, na favela próxima à 

indústria. Nessas áreas viviam pessoas pobres e foram elas as que mais sofreram.  

O sintoma entre as pessoas atingidas pelo gás venenoso foi diferenciado em função da sua 

distância em relação à fábrica. A população não estava preparada para atuar em caso de 

emergência de vazamento com aquele produto químico. Não havia medidas preventivas e o 

sistema de saúde local não estava preparado, pois o simples fato de colocar um pano úmido 

sobre o nariz e a boca poderia ter poupado muitas vidas (GUNN, 2003). Ainda segundo 

relatos de Gunn (2003) o acidente na planta industrial de Bhopal teve origem em um dos 

tanques de Isocianato de Metila (MIC), no qual vinha apresentando um vazamento devido a 

uma válvula defeituosa. Esse problema já tinha sido descoberto sete dias antes do acidente 

ocorrer, contudo ainda não tinha sido feita a manutenção.  

Por esta razão, durante uma lavagem na tubulação por um operário pouco experiente deixou 

que a água entrasse no tanque de armazenamento de Metil Isocianato uma grande quantidade 

dessa água e clorofórmio, até o limite de uma tonelada de água para 1 ½ tonelada de 

clorofórmio. A consequência disso foi uma complexa série de reações exotérmicas (ver Figura 

6), e um rápido aumento da temperatura e pressão e a descarga subseqüente de vapores de 

Metil Isocianato pela válvula de alívio do tanque de armazenamento, para a atmosfera.  

 

 

Figura 6 - Acidente de Bophal: Reações exotérmicas da água e liberação do produto altamente letal 

Fonte: www.youtube.com/watch?v=qRxkVni2kCo 
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Como nos outro acidentes neste também apresentam-se as lições aprendidas com este acidente 

(ver Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Lições aprendidas com acidente de Bhopal 

Algumas lições de Bhopal Considerações 

 

 

Treinamento 

Escassez de recursos financeiros da Union Carbide Corporation - 

UCC na Índia, fez com que os programas de treinamento na planta 

de Bhopal fossem reduzidos, ocasionando negligência nos 

procedimentos, normas de segurança e rotinas de manutenção. 

Houve a substituição prematura dos engenheiros e técnicos da 

Union Carbide Corporation por técnicos indianos com pouco 

conhecimento da planta devido à política de nacionalização do 

Governo indiano. 

Acesso do público às informações do 

produto 

Falta de informação da comunidade sobre procedimentos de 

emergência para lidar com acidentes de grande escala 

contribuindo para elevado número de vítimas daquele acidente. 

 

Planejamento de emergência 

A falta de rotas de fuga, a dúvida sobre o uso do sistema de 

alarme e a resposta da companhia e as autoridades frente à 

emergência sugere que não havia um efetivo planejamento de 

emergência. 

Inexistência de organizações civis e sistemas no local para lidar 

adequadamente com quaisquer emergências em grande escala. 

 

 

Posicionamento das instalações de 

maior perigo 

A legalização das terras pelo Governo Municipal deu aos 

moradores o título de propriedade dos lotes invadidos, 

aumentando assim o crescimento urbano no entorno da fábrica. 

A indústria foi instalada próxima a um local que já estava 

densamente povoado. Em muitos países este controle impede esse 

tipo de localização, mas infelizmente na Índia, país periférico, isso 

não ocorreu.   

 

Licenciamento de Operação 

As autoridades do Governo indiano deixaram que a planta de 

Bhopal operasse legalmente mesmo com os padrões de segurança 

inferiores aos da outra unidade localizada em Virgínia nos EUA, 

ocasionando uma grande ameaça às populações adjacentes àquela 

indústria. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.1.1.4 Acidente Chernobil, Rússia – 1986 

 

Este acidente, considerado o maior acidente nuclear de todos os tempos, ocorreu na usina 

nuclear de Chernobyl localizada na atual Ucrânia, a 110 km ao norte da cidade de Kiev, as 

margens de um lago artificial criado para resfriar os condensadores da central, a usina era 

formado por quatro Unidades chamada de setores de 3200 MW térmicos cada um, em 26 de 

abril de 1986 teve início o acidente no reator do setor 4, onde várias regras de segurança 

foram desrespeitadas durante um teste elétrico de rotina.  

O sistema de circulação de água do sistema primário, responsável pelo resfriamento do núcleo 

do reator, foi interrompido, gerando assim um superaquecimento do reator. Uma violenta 

reação do vapor e combustível atingiu então níveis incontroláveis até explodir (OCHA, 2001). 

70 toneladas de material radioativo foram espalhados em volta da Usina. Além disso, 50 

toneladas de gás e de poeira radioativa formaram uma imensa nuvem que varreu o céu da 

Europa durante vários meses. Esta quantidade total de material na atmosfera equivale a 400 

vezes mais material radioativo do que a bomba atômica de Hiroshima. (NICOLET, 20-- b)  

Grandes áreas da Ucrânia, Bielo-Rússia e Rússia foram muito contaminadas, resultando na 

evacuação e realojamento de aproximadamente 200 mil pessoas. Cerca de 60% de 

radioatividade caiu em terra, na Bielo-Rússia (ver Figura 7). A seguir apresenta-se o Quadro 4 

com as lições aprendidas com este acidente. 

 

 

Figura 7 - Trans-Fronteira dos efeitos - mapa de radiação após o desastre nuclear de Chernobyl. 

Fonte: http://bhavanajagat.files.wordpress.com/2010/08/chernobyl-meltdown.jpg 
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Quadro 4 - Algumas lições aprendidas com o acidente de Chernobyl 

Algumas lições de Chernobyl Considerações 

 

 

Treinamento 

O desastre de Chernobyl foi causado por uma série de falhas 

humanas durante a operação da planta. Lees (1996) 

Houve a necessidade de desenvolvimento de técnicas tanto para 

avaliação de perigos da planta quanto para a identificar os perigos 

potenciais da seqüência de intervenção do operador. Lees (1996) 

 

Acesso do público às informações do 

produto 

O acidente de Chernobyl levou a uma parte da população ao 

desenvolvimento de uma percepção inadequada do risco de 

radiação, o que tem causado problemas psicológicos e, como 

conseqüência, a deterioração da saúde pública e qualidade de 

vida. OCHA(2001) 

 

Planejamento de emergência 

A proporção do acidente de Chernobyl foi tal que os recursos 

requeridos para proceder na emergência excederam os recursos 

locais. Uma grande quantidade de civis militares foram 

destacados pelo governo para trabalhar na evacuação e 

descontaminação. Lees (1996) 

 

Cumprimento da segurança nas 

instalações 

O acidente mostrou a importância do estrito cumprimento dos 

princípios básicos de segurança tanto na fase inicial da instalação 

quanto durante o processo operacional das usinas de energia 

nuclear Lees (1996). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

2.1.1.5 Acidente na Plataforma Piper Alpha, Inglaterra – 1988 

 

Piper Alpha era uma plataforma de gás no Mar do Norte seção do Reino Unido. A plataforma 

começou a ser produzido em 1976, primeiramente como uma plataforma de petróleo e, 

posteriormente, convertidos para a produção de gás. Um incêndio e explosão resultante 

destruiu a plataforma na noite de 06 de julho de 1988, matando 167 homens, com apenas 59 

sobreviventes. O número de mortos inclui dois tripulantes de um navio de resgate. Perda 

segurada total foi de cerca de £ 1,7 bilhões (EUA $ 3,4 bilhões). Até à data é a pior catástrofe 

do mundo "offshore", tanto em termos de vidas perdidas e o impacto sobre a indústria. Na 
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época do desastre da plataforma representou cerca de 10% da produção de petróleo e gás do 

Mar do Norte.  

Tudo começou em 6 de julho de 1988 iniciou-se uma das duas bombas de condensado de 

injeção, designados A e B, que foram usados para comprimir o gás no módulo de compressão 

de gás da plataforma antes do transporte do gás a Flotta . Uma válvula de segurança de 

pressão foi removida do compressor para a manutenção e dois flanges cegos foram ajustados 

para a canalização aberta. Em seguida, a equipe terminou turno diurno para o dia. 

Neste mesmo dia durante à noite, a bomba B parou e a tripulação decidiu que outra bomba 

deveria ser trazida ao serviço. Depois que a bomba estava operando o condensador de gás 

vazou dos dois flanges cegos e, por volta das 22:00, o gás inflamou e explodiu, causando 

incêndios e danos a outras áreas com a posterior liberação de gás e petróleo (SYLVESTER-

EVANS; DRYSDALE 1998). Cerca de vinte minutos depois, o elevador de gás Tartan falhou 

e uma segunda explosão importante ocorreu seguida de incêndio generalizado e cinqüenta 

minutos depois uma terceira explosão maior (ver Figura 8). Depois seguiu-se outras 

explosões, seguido pelo eventual colapso estrutural de uma parte significativa da instalação. 

No Quadro 5 estão as principais lições aprendidas com este acidente. 

 

 

Figura 8 - Acidente na plataforma Piper Alpha 

Fonte: www.exponent.com/Piper_Alpha_Disaster 
 

http://www.exponent.com/Piper_Alpha_Disaster
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Quadro 5 - Lições aprendidas com acidente de Piper Alpha 

Algumas lições de Piper Alpha Considerações 

Treinamento A proporção de pessoal da empreiteira na instalação da plataforma 

era em torno de 70%. Isto implicava na necessidade de treinar este 

pessoal sem experiência na operação da companhia e nos 

procedimentos e sistemas de emergência. 

Terceirizados 

 

Análise dos perigos 

A proteção de incêndio e explosão em plataforma: Uma 

Plataforma não tem o apoio rápido das operações de emergência 

como nas instalações onshore. Isto implica dizer que a proteções e 

os meios de mitigação contra o incêndio e explosão são 

particularmente importantes e que a avaliação do perigo, o 

projeto e a operação da planta deveria ser de alta qualidade. 

(grifo nosso) 

 

Procedimentos de operação 

 

Lay-out  

Falta de área de refúgio em plataforma: O desastre de Piper Alpha 

demostrou a necessidade de ter uma área de refúgio, onde as 

pessoas pudessem ficar protegidas em caso de emergência e onde 

a emergência pudesse ser controlada e a evacuação organizada. 

 

Conhecimento do fenômeno do 

incêndio em espaços confinados e o 

seu combate 

O desastre de Piper Alpha mostrou a atenção para diversos 

aspectos importantes de explosão e incêndio em instalações de 

uma plataforma. Isto inclui explosões em espaços confinados, 

incêndios em poça e incêndios de jato. O combate ao incêndio de 

óleo em forma de poça em instalações onshore, ou seja, instalação 

em terra é relativamente conhecido, mas não se aplica nas 

instalações de plataforma offshore, ou seja, no mar  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.1.2 Casos históricos de acidentes no mundo com BLEVE  

 

Nesta seção encontram-se dois exemplos de acidentes de grande proporção, servindo para 

ilustrar a diversidade de situações em que ocorrem BLEVEs nas indústrias, bem como o seu 

poder de destruição. Assim como na seção anterior, as lições aprendidas com os acidentes 

foram compilados e mostradas em Quadros. 
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2.1.2.1 Acidente na cidade do México – 1984 

 

Um incêndio em um tanque de Gás Liqüefeito de Petróleo da empresa PEMEX localizada em 

San Juanico na Cidade do México, no dia 19 de novembro de 1984, provocou a explosão de 

uma nuvem de vapor e uma série de BLEVEs na base de armazenamento e distribuição de 

GLP e os efeitos foram sentidos até 500 metros do local. Tendo como resultados danosos 554 

mortes, 1.500 feridos e 10.000 casas destruídas (CETESB, 2010). 

O acidente teve origem devido a ruptura de uma tubulação de 8 polegadas de diâmetro que 

fazia o transporte de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) de uma esfera para outra. Esta ruptura 

causou então o vazamento do referido gás, e na sequência, baixa da pressão nas instalações 

observada na sala de controle, porém esta sala não soube identificar a causa desta queda de 

pressão. Durante 5 a 10 minutos a liberação deste gás causou o aparecimento de uma grande 

nuvem de GLP, que devido a fatores como posição do vento e inclinação do terreno se 

deslocou na direção sudoeste até encontrar o flare que estava instalado inadequadamente ao 

nível do solo, que serviu como fonte de ignição para a nuvem explodir.  

Após atingir cerca de 10 residências teve início, por volta das 5h45 da manhã, o primeiro 

BLEVE, após um minuto outro BLEVE, sendo o mais violento desta catástrofe, gerando uma 

bola de fogo com mais de 300 m de diâmetro. Após isto houve uma sequência de mais 15 

explosões, BLEVE nas quatro esferas menores e em muitos dos reservatórios cilíndricos, 

explosões dos caminhões-tanque e botijões, chuva de gotículas de GLP, transformando tudo 

que atingiam em chamas; alguns reservatórios e pedaços das esferas transformaram-se em 

verdadeiros projéteis atingindo edificações e pessoas.  

Este trágico acidente teve como resultado a morte de 650 pessoas, mais de 6.000 feridos e 

destruição total da base (CETESB, 2010). Na Figura 9 pode-se ter uma breve noção da 

violência da explosão que espalhou fragmentos num raio de 400m. Logo em seguida 

apresenta-se o Quadro 6 com as lições aprendidas neste grave acidente. 

 

 

 

http://www.cetesb.sp.gov.br/emergencia/riscos/estudo/glossario.asp#bleve
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Figura 9 - Fragmentação num raio de 400m do ponto do BLEVE  - San Juanico, México 1984 

Fonte: http://airfresh-society.blogspot.com/2010/02/domino-gas-BLEVE-disaster-1984.html 

 

Quadro 6 - Lições aprendidas com acidente de San Juanico - México 

Algumas lições do México city Considerações 

 

Posicionamento das instalações de maior 

perigo 

O elevado número de mortos do acidente no México 

ocorreu porque as moradias estavam muito próximas da 

planta. Na época a planta foi construída numa área não 

desenvolvida, mas ao longo dos anos a área foi 

gradualmente habitada. 

Lay-out  

e proteção da estocagem de GLP 

A destruição total das instalações ocorreu devido à falha 

de todo o sistema de proteção, o qual inclui lay-out 

isolamento na emergência e sistema de água para o 

combate. 

 

 

Planejamento de emergência 

Um aspecto particularmente insatisfatório na situação de 

emergência foi o caos no trânsito onde os moradores 

procuraram fugir da área e os serviços de emergência 

tentavam entrar na área atingida. 

Combate ao incêndio em situação de perigo de BLEVE: 

serviços de bombeiros tiveram um risco considerável para 

tentar combater o fogo nas duas esferas maiores. O 

número de mortos em potencial se tivesse ocorrido um 

BLEVE teria sido alto. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.1.2.2. Acidente Pasadena, Estados Unidos -1989 

 

A explosão na planta da petroquímica Phillips, em Pasadena, Texas, em 23 de Outubro de 

1989. A causa imediata foi simples: um pedaço de tubo foi aberto para limpar um 

estrangulamento sem se preocupar em ver que a válvula de segurança (que foi operado por ar 

comprimido) não tinha sido fechada. As mangueiras de ar que forneciam alimentação da 

válvula foram ligadas de forma invertida, de modo que a válvula foi aberta quando o atuador 

estava na posição fechada. Acoplamentos idênticos foram utilizados para a duas conexões por 

isso foi fácil para revertê-las. De acordo com o procedimento da empresa a válvula deveria ter 

sido desligada durante a manutenção, mas ela não estava. A válvula poderia ter sido 

bloqueada em aberta ou fechada, mas isso pouco importava porque o bloqueio estava 

faltando. A explosão ocorreu menos de dois minutos após o vazamento começar e dois 

tanques de isobutano explodiram 15 minutos depois. A força explosiva foi equivalente a 2,4 

toneladas de Trinitrotolueno - TNT (ver Figura 10), todos os 23 funcionários foram mortos e 

mais de 130 ficaram feridos. Quase 40 toneladas  de gás etileno vazou e explodiu. No Quadro 

7 estão as lições aprendidas com o acidente de Pasadena (KHAN; ABBASI). 

 

 

Figura 10 – Acidente de passadena 

Fonte: Lees (1996) 
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Quadro 7 - Lições aprendidas com o acidente de Pasadena 

Algumas lições de Pasadena Considerações 

Análise dos perigos  A companhia não fez uso da análise de perigo ou um método equivalente 

para identificar e avaliar os perigos da instalação. 

 

Planejamento de emergência 

O desastre destacou uma série de funcionalidades do planeamento de 

emergência. Houve esforço da empresa para planejar e criar relações 

pessoais com os serviços de emergência, pelo menos, como exercícios 

em conjunto com seus empregados. O valor do treinamento, 

planejamento e relações pessoais foi uma das lições mais positiva 

estabelecida. 

 

Auditorias 

O relatório da OSHA
7
 criticou a falha da empresa para agir de acordo 

com relatório emitido previamente pelo pessoal da empresa de segurança 

e por consultores externos que chamou a atenção para as condições 

inseguras. 

 

 

 

Confiabilidade do sistema de 

proteção contra incêndio 

A prática de confiar na água para incêndio vinda do sistema de água de 

processo e a falta de um sistema de água exclusivo para incêndio 

significava que o sistema de água para incêndio era vulnerável a uma 

explosão. 

Audibilidade do alarme de emergência: O nível de barulho intenso em 

algumas áreas da empresa fez com que alguns empregados não ouvissem 

a sirene. 

confiabilidade da bomba de incêndio: os cabos elétricos das bombas de 

incêndio não estavam previstas no subsolo e, portanto, ficaram 

vulneráveis aos danos causados pela explosão e incêndio. Uma das 

bombas à diesel não tinha combustível suficiente e a outra bomba tinha  

sido retirada para manutenção, sem informar aos bombeiros locais. 

 

 

Lay out 

A distância de separação entre os equipamentos de processo não estavam 

de acordo com a prática da engenharia e não permitia tempo suficiente 

para os empregados saíssem com segurança durante a liberação do vapor 

inicial 

A distância de separação entre a sala de controle e os reatores era 

insuficiente para permitir que os procedimentos de emergência fossem 

realizados. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

                                           
7
 Occupational Safety and Health Administration. Órgão norte-americano para segurança e saúde no trabalho 
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Estes e alguns outros grandes eventos com BLEVE que ocorreram nos últimos 40 anos 

encontram-se listados na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 - Alguns dos maiores BLEVEs na história de cada década. 

Data Localização  Causa  Material Quantidade 

(toneladas) 

Mortos (m) 

Feridos (f) 

13 dez. 1926 St. Auban, 

França 

transbordamento Cloro 25 19 (m) 

28 Maio 1928  Hamburg, 

Alemanha 

rompimento Fosgênio 10 11 (m) 

17 (f) 

24 Dez 1939  Zamesti, 

Romania 

transbordamento Cloro 10 60 (m) 

28 Jul 1948   Ludwigshafen, 

alemanha 

transbordamento Éter etílico 33 209 (m) 

18 Ago 1959  Kansas City, 

Estados Unidos 

incêndio Gasolina 70 5 (m) 

4 Jan 1966  Feyzin, France incêndio Propane 1000 18 (m) 

83 (f) 

11 July 1978  San Carlos, 

Spain 

transbordamento Propileno 25 211(m) 

19 Nov 1984   Mexico City, 

Mexico  

incêndio Propano 3000  650 (m) 

6400 (f) 

August 1993  Panipat, India aumento de 

pressão 

Ammonia Sem informação 6 (m) 

20 Fev 2002  

 

Cairo, Egito incêndio 

causado por um 

trem sobre o 

tanque  

butano Sem informação 373 (m) 

7500 (f) 

11 mar 2011 Ishibara, Japão sem informação  Sem informação - 

Fonte: Khan; Abbasi (1999) adaptado pelo autor 
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2.1.3 Conclusão sobre os acidentes do passado 

 

Dentre os vários problemas ocorridos nos acidentes históricos muitos deles são comuns entre 

eles: sistemas de gerenciamento, problemas tecnológicos, de projeto e de aspectos 

operacionais, conforme Quadro 8, abaixo:  

 

Quadro 8 - Causas e erros comuns, que levaram aos desastres 

 

Lições 

Acidentes 

Flixborough Seveso México 

City 

Bhopal Chernobyl Piper 

alpha 

Pasadena 

Gerenciamento de  

Mudança 

       

Regulamento de  

Segurança 

       

Posicionamento 

das instalações 

       

Licenciamento de 

operação 

       

Planejamento de  

Emergência 

       

Acesso ao público 

as informações do 

produto 

       

Treinamento        

Lay-out        

Analise dos perigos        

Fonte: Duarte (2009) 

 

A partir da década de 70 foram acontecendo diversos acidentes catastróficos que fizeram os 

atores envolvidos refletirem sobre segurança de processo no ambiente de trabalho. Após esses 

diversos acidentes foi se configurando um cenário de implantação de análise de risco, a fim de 

reduzir a freqüência e gravidade de acidentes nas indústrias. A OSHA (291910.119), por 

exemplo, com o passar dos anos, identificou elementos de sistema de gestão de processo já 
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existentes, que foram recomendados a partir de estudos dos acidentes químicos ampliados 

ocorridos, conforme Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Recomendações da OSHA baseadas nos erros que levaram aos desastres 

12 Recomendações da OSHA Acidentes 

1. Informação da segurança do processo Flixborough, Seveso.  

2. Análise dos perigos Pasadena, Piper Alpha 

3. Procedimentos de operação Piper Alpha 

4. Treinamento Chernobyl, Bhopal e Piper Alpha 

5. Terceirizados Piper Alpha. 

6. Procedimentos de partida (Pre Start-up) Flixborough 

7. Integridade Mecânica Flixborough 

8. Trabalhos a quente - 

9. Gerenciamento de mudanças Flixborough 

10. Investigação de acidentes Flixborough 

11. Plano de emergência Seveso, Bhopal, Chernobyl e México city 

12. Auditorias Pasadena. 

Fonte: Duarte (2009) 

 

As recomendações da OSHA surgem como recomendações de boas práticas, ou seja, 

recomendações baseadas em falhas dos acidentes ocorridos, sem avaliar as reais causas dos 

desastres (grifo nosso). Este afirmativa é completada por (NOLAN, 1996 p.62) que comenta: 

“[...] a Occupational Safety and Health Administration (OSHA), coleta dados sobre lesões e 

mortes e faz algumas inspeções, mas geralmente não analisa as causas de incêndios e 

explosões na indústria [...] ela determina se a lei está sendo cumprida e atribui multa [...]
8
”. 

Este tipo de procedimento é típico de recomendações conhecidas como recomendações 

prescritivas, assunto que será abordado na próxima seção desta pesquisa. 

 

 

 

                                           
8
 Tradução própria 
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2.2 Recomendações Prescritivas versus Recomendações por Desempenho 

O objetivo desta seção é mostrar as definições de recomendações prescritivas e 

recomendações baseada no desempenho, bem como entender as principais diferenças entre 

estas recomendações e ainda entender porque as recomendações por desempenho serão a 

direção futura da segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco. 

 

2.2.1 Recomendações Prescritivas 

 

Segundo Puchovsky (1997), as recomendações prescritivas encontram suas raízes no século 

XIX quando após vários incêndios acontecidos na época criou-se a necessidade de prescrição 

específica (cláusulas) para a construção. E, devido à base de conhecimento sobre tecnologia 

de incêndios ser na época muito rudimentar, as revisões das recomendações eram resultados 

de outros significantes incêndios que revelaram deficiências.  

Para prevenir a repetição de novos incêndios e novos desastres, mudanças eram incorporadas. 

Como nos grandes acidentes industriais ocorridos no passado, após a catástrofe ter ocorrido, o 

sistema de recomendações prescritivas era então pressionado a ajustar seus requisitos para 

refletir nova ordem social, como por exemplo, o surgimento das 12 recomendações da OSHA, 

citado na seção anterior. 

A maioria das recomendações prescritivas são extensas e complexas, tornando sua 

interpretação difícil. No Brasil por exemplo, as recomendações tanto na área de análise de 

risco, quanto na área de segurança contra incêndio também são prescritivas. Na realidade, em 

relação à segurança contra incêndio, o Brasil ainda não possui um código nacional de 

segurança para este fim, ficando a cargo de cada Unidade da Federação definir seus requisitos 

de segurança. Onde cada Estado adota seu próprio regulamento ou adota as recomendações 

prescritivas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) de forma compulsória, ou 

seja, de forma obrigatória. Mas ambas consistem em documentos gerais que não contém os 

requisitos de segurança de modo detalhado.  
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Mas, por que mesmo com as recomendações prescritivas, continuam ocorrendo novos 

incêndios e novas tragédias? A resposta para este questionamento se deve ao fato de que a 

abordagem das recomendações prescritivas é por tentativa e erro e que devido aos novos 

desastres, novos riscos, novos benefícios e novas tecnologias, são realizados apenas ajustes 

nas recomendações para gerenciar as novas características. Por esta razão emendas nas 

recomendações prescritivas são publicadas todos os anos (WOLSKI; DEMBSEY; 

MEACHAM, 2000), conforme o Diagrama 2 no início deste Capítulo. 

Além disso, Fitzgerald (2004) comenta que os ajustes foram instituídos sem avaliar 

eficientemente suas adequações, exageros, ou conflitos com outros requisitos. Isto tem criado 

recomendações baseadas no empirismo e experiência, sem um entendimento científico do 

fogo, apenas uma compilação de boas práticas que têm uma fraca base técnica.  

Puchovsky (1997) enfatiza que as recomendações prescritivas vão exigindo limitação das 

dimensões, ou sistema de proteção, mas sem referenciar como estas medidas alcançam um 

nível desejado de segurança ou resultado. De fato, um nível mensurável de segurança não é 

declarado e nem definido. 

Seguindo esta linha de raciocínio, Fitzgerald (2004), comenta que a percepção da existência 

de uma recomendação prescritiva e do cumprimento desta por uma edificação torna-a pela 

ótica da recomendação prescritiva, uma edificação segura, que não necessariamente é um fato 

verdadeiro, pois na prática as recomendações prescritivas não fornecem nenhuma maneira de 

medir o nível de segurança contra incêndio. 

Meacham (1998b) lembra, por exemplo, que pode se saber a distância máxima a ser 

percorrida até o exterior do prédio, mas não sabe a extensão da propagação da fumaça dentro 

do prédio antes do último ocupante ter escapado. Assim, se o objetivo pretendido da restrição 

da distância percorrida é a segurança à vida, seria então fácil fixar que o requisito tenha sido 

satisfeito, mas difícil fixar que o objetivo tenha sido satisfeito (grifo nosso). 

É possível configurar a arquitetura de uma edificação para satisfazer as exigências da 

recomendação prescritiva, de maneira que esta edificação tenha um baixo desempenho em um 

incêndio e represente um grande risco para os seus ocupantes e missão. Também é possível 

ter uma edificação com mesmo tamanho e construído na mesma cidade, sob a mesma 

recomendação e funcionar muito bem e ter um risco mínimo para os seus ocupantes e 
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funções. A diferença tem mais a ver com a percepção do risco, a compreensão e sensibilidade 

do fenômeno do fogo e a criação de defesas contra ele, do que em gastar mais com recursos 

relacionados à segurança contra incêndio (FITZGERALD, 2004). 

Outro fator importante é com relação à responsabilidade dos atos quando se usa uma 

recomendação prescritiva, este mesmo autor afirma que: 

“[...] é importante reconhecer que uma recomendação prescritiva assume a 

responsabilidade pela segurança contra incêndios em vez do profissional projetista. 

A recomendação oficial é um „policial‟ obrigando a administrar a lei. 

Consequentemente, em um ambiente de recomendação prescritiva, um edifício é 

necessário „cumprir a recomendação‟ ao invés de ser um edifício confiável e seguro 

do fogo”
9
. (FITZGERALD, 2004 p.1) (grifo nosso). 

Esta afirmação vem confirmar o que alguns atores envolvidos no setor de segurança e meio 

ambiente como as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, e Corpo de Bombeiros Militares 

dos Estados, fazem diariamente ao aprovar projetos na área de segurança, pois o engenheiro 

projetista fica obrigado apenas a cumprir o que a lei manda, e quem aprova está, na verdade, 

assumindo a responsabilidade pela segurança, ao presumir que o edifício proporciona um 

nível de segurança compatível com os requisitos recomendados pela norma. 

Além disso, como o processo evolutivo das recomendações de segurança contra incêndio tem 

se ajustado com novas seções introduzidas ou as seções existentes são completamente 

modificadas (WOLSKI; DEMBSEY; MEACHAM, 2000). Várias edificações já existentes 

raramente são atualizadas com as últimas exigências. Fitzgerald (2004) enfatiza que durante 

um período de tempo, toda a cidade irá conter edificações que foram projetadas em 

conformidade com os mais variados tipos de exigências. Quais são corretas? Quando deve ser 

atualizada uma construção para as exigências mais modernas? Quanto é suficiente? Como 

sabemos? A resposta pode estar não em analisar o problema utilizando uma postura “reativa” 

mais sim numa maneira de pensar baseada em critérios de danos ou critérios de desempenho, 

como será visto a seguir.  

 

 

                                           
9
 Tradução própria 
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2.2.2 Recomendações baseadas no desempenho  

 

O conceito de recomendações baseadas no desempenho e de abordagem de engenharia para a 

segurança contra incêndio em edificações existe desde o início da década de 70. Entretanto, a 

disponibilidade de mais ferramentas de engenharia e a evolução dos regulamentos de incêndio 

e de construção baseado no desempenho fez com que em meados da década de 80, países 

como Inglaterra e Japão utilizassem projetos de segurança contra incêndio baseado no 

desempenho, como um meio racional de fornecer eficiência e eficácia na segurança contra 

incêndio nas edificações (MEACHAM, 1998a). 

As recomendações baseadas no desempenho têm o objetivo de fornecer a solução de 

segurança para alcançar as metas específicas da segurança contra incêndio em uma aplicação 

ou uso específico. A solução proposta permite que estes objetivos sejam atendidos por uma 

variedade de caminhos fornecidos, sendo determinada em termos quantitativos tal que as 

metas de segurança contra incêndio possam ser demonstradas e medidas (FITZGERALD, 

2004) 

Meacham (1998a) afirma que, ao contrário das recomendações prescritivas, as recomendações 

baseadas no desempenho descrevem requisitos para a segurança e saúde através de um 

conjunto de objetivos de desempenho e requisitos funcionais definidos de forma flexível. Os 

objetivos de desempenho podem ser descritos como os requisitos do incêndio, da edificação, 

ou dos ocupantes necessários para alcançar a meta da segurança contra incêndio. Os objetivos 

e critérios de desempenho definem uma série de ações necessárias para realizar a meta mais 

provável (PUCHOVSKY 1997). 

Parkinson e kodur (2007) completam este pensamento dizendo que, normalmente os 

requisitos de desempenho relacionados à segurança contra incêndio contida nas 

recomendações baseadas no desempenho são: 

 

“1. Assegurar que um incêndio, uma vez iniciado, não se estenda além da sala de 

origem; 

2. Garantir que os ocupantes sejam alertados no início de uma ocorrência de 

incêndio para permitir a evacuação rápida do edifício; 

3. Garantir que a estrutura vai ficar estável o suficiente para permitir o escape dos 

ocupantes;  
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4. Garantir que a estrutura vai ficar estável o suficiente para que o pessoal de 

emergência possa desempenhar o combate, busca e salvamento e; 

5. Garantir que a edificação em chamas não vai desabar ou propagar para as 

propriedades vizinhas”. (PARKINSON; KODUR, 2007 p. 220) 

 

Nestes casos, a solução não é prescrita dentro do regulamento. Ao contrário, é 

responsabilidade do projetista demonstrar que o projeto proposto satisfaça a saúde e 

segurança necessária dos ocupantes pelo encontro dos objetivos funcionais e dos requisitos de 

desempenho do código (os objetivos e requisitos de desempenho serão visto com mais 

detalhes no capítulo 3).  

Esta forma de agir baseado no desempenho dando responsabilidade a quem faz não é 

realidade dos tempos atuais. O primeiro código da história relacionado com o desempenho foi 

em 1700 a.c. chamado de Código de Hamurabi
10

. Este Código é o exemplo clássico de 

recomendações baseadas no desempenho que relata o seguinte: 

“[...] Se um construtor construir uma casa para um homem e não fizer um trabalho 

seguro, e se a casa construída desabar, causando a morte do dono da casa, o 

construtor deverá ser conduzido à morte. Se causar a morte do filho do dono da casa, 

deverá conduzir o filho do construtor à morte. Se causar a morte do escravo do dono 

da casa, ele deverá fornecer um outro escravo ao dono da casa [...]” 

Observa-se neste código que o construtor tem a liberdade de construir a casa e a única 

exigência é que ela seja segura, em nenhum momento é prescrito como chegar àquela 

segurança, ficando a critério do construtor alcançá-la. Assim como também a 

responsabilidade pela má construção cabe exclusivamente a quem está construindo.   

Além disso, outra observação relevante a respeito das recomendações baseadas no 

desempenho está na concepção dos sistemas de proteção contra incêndios, pois as 

recomendações por desempenho utilizam cálculos de engenharia. Nestes cálculos são 

utilizados conhecimentos da ciência do fogo, suas propriedades físicas e químicas, ou seja, o 

conhecimento da engenharia de incêndios.  

                                           
10

 Código de Hamurabi é um dos mais antigos conjuntos de leis escritas já encontrados, e um dos exemplos 

mais bem preservados deste tipo de documento da antiga Mesopotâmia. Este código expõe as leis e punições 

caso essas não sejam respeitadas. O texto legisla sobre matérias muito variadas, da alçada dos nossos códigos 

comercial, penal e civil. Foi encontrado por uma expedição francesa em 1901 na região da antiga Mesopotâmia 

correspondente a cidade de Susa, atual Irã.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Leis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Documento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesopot%C3%A2mia
http://pt.wikipedia.org/wiki/1901
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesopot%C3%A2mia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Susa_%28Ir%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A3
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O desenvolvimento da estrutura deste conhecimento foi primariamente resumido por Rasbash 

(1981), que identificou 4 módulos essenciais conforme Figura 11 a seguir: 

 

 

Figura 11 - Quatro módulos essenciais da ciência do fogo 

Fonte: Adaptado Rasbash (1980/1981) 

 

Hadjisophocleous e Benichou (1999) reforçam que nos cálculos de engenharia podem ser 

realizados técnicas determinísticas ou probabilísticas, ou ambos. Geralmente, os métodos 

determinísticos são utilizados para o cálculo do crescimento do fogo, alastramento da fumaça, 

comportamento estrutural e da evacuação dos ocupantes. Os resultados destes cálculos são 

então comparados com critérios determinísticos para determinar se o projeto é aceitável. Já as 

técnicas probabilísticas são utilizadas para a verificação do comportamento humano, os 

arranjos dos combustíveis, confiabilidade e efetividade dos sistemas de supressão e detecção, 

ou seja, as técnicas probabilísticas verificam as incertezas, tópico que será  visto a seguir. 

 

2.2.2.1. Incertezas nas recomendações por desempenho 

 

Em nosso mundo diariamente nos deparamos em tomar decisões que podem ser certas, exatas 

e precisas ou decisões duvidosas e estimadas, ou seja, as “certezas” e as “incertezas” fazem 
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parte do nosso dia a dia (grifo nosso). Por exemplo, quando se vai de táxi da Universidade até 

o centro da cidade, quanto tempo se gastará neste percurso? 10, 15 ou 20 minutos?  Você 

mudaria sua opinião se considerasse o horário? O dia do ano? as condições do tempo? O 

conhecimento do caminho pelo motorista? as condições do táxi? Todos esses 

questionamentos são as incertezas desse problema, e a resposta se daria através de 

probabilidade (estimativa) do tempo deste táxi chegar em “X” horário (grifo nosso). Neste 

exemplo fica claro que há um dinamismo do tempo e as variáveis relacionados ao tempo pode 

mudar os possíveis cenários. 

Analogamente, no campo da ciência do fogo há também certezas e incertezas que devem ser 

levadas em consideração. Se a recomendação for prescritiva esta se baseia na certeza, ou seja, 

adota valores gerais para qualquer tipo de ocupação. Se a recomendação for por desempenho 

esta se baseia nas incertezas. 

Segundo Notarianni (2002), incerteza é: 

“ [...] é um termo amplo e geral usado para descrever uma variedade de conceitos, 

incluindo mas não limitado a falta de conhecimento, a variabilidade, o acaso, a 

indeterminação, julgamento, a aproximação, a imprecisão lingüística, erro, e 

significado
11
.”  

Por exemplo, ao dimensionar um sistema de sprinklers, quando a forma é prescritiva a 

instalação ficaria “os sprinklers devem ser instalados quando a altura da edificação exceder 

140m”, e por desempenho ficaria: “o sistema de sprinklers deve atuar antes que a chama 

atinja 25 cm” (grifo nosso), até o questionamento em relação a este exemplo seria diferente: o 

questionamento a ser feito não seria: qual a probabilidade do sistema de sprinkler atuar? o 

questionamento seria: qual a probabilidade do sistema de sprinkler atuar quando o incêndio 

atingir 1kw, 5kw, 10kw, 50kw, ...nkw? 

A recomendação por desempenho leva em consideração a dinâmica do incêndio. Este 

dinamismo faz com que em um período de tempo, pode-se estar certo de que um componente 

não funcionará. Durante um outro período de tempo pode-se ter certeza de que ele vai agir. 

Entre essas posições, uma janela de incerteza existe como mostra a Figura 12 abaixo. 

(FITZGERALD, 2004) 

                                           
11

 Tradução própria 



57 

 

 

 

Figura 12 - Probabilidade de incertezas versus variável dinâmica  

Fonte: Fitzgerald (2004) 

 

 

O desempenho dentro desta janela de incerteza são estimados e expressos em termos 

descritivos ou como uma probabilidade subjetiva e as possíveis respostas são probabilísticas: 

definitivamente não irá atuar, a probabilidade é pequena, a probabilidade é moderada, a 

probabilidade é boa, ou definitivamente irá atuar.  

 

2.2.3 Conclusão sobre as recomendações prescritivas e por desempenho  

 

A abordagem tradicional da segurança contra incêndios nos últimos 30 anos está sendo 

substituída em alguns países, pelas recomendações baseadas no desempenho que são 

recomendações dinâmicas que se baseiam no desempenho de todos os agentes envolvidos no 

sistema: a dinâmica do incêndio, a edificação e o comportamento das pessoas. (BUCHANAN, 

1999). Tanto as recomendações prescritivas como por desempenho possuem vantagens e 

desvantagens, conforme resumo no Quadro 10: 

Quadro 10 - Principais vantagens e desvantagens das recomendações prescritivas e baseadas 

no desempenho 
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Recomendações Prescritivas 

Vantagens Desvantagens 

Análise direta, isto é, interpretação direta dos 

requisitos estabelecidos nas normas e 

recomendações 

Recomendações específicas que algumas vezes não 

está clara, sem avaliação dos objetivos 

Não são necessários engenheiros com uma 

qualificação e/ou habilidade mais específica  

A estrutura das recomendações existentes é complexa 

 É mais difícil desenvolver projeto de segurança com 

custo reduzido, porque não há flexibilidade em 

termos de obrigação dos requisitos 

 Eles não são abertos a inovações tecnológicas nem a 

soluções alternativas 

 É assumida uma única maneira de assegurar a 

segurança contra incêndios 

Recomendações baseadas no desempenho 
 

Vantagens Desvantagens 

Estabelecimento dos objetivos de segurança 

claramente definidos, ficando o projetista com a 

liberdade de definir o critério e metodologia para 

realizá-los 

Dificuldade em definir os critérios quantitativos (isto 

é, os critérios de desempenho) 

Flexibilidade para introdução de soluções 

inovadoras, as quais venham a atender os critérios 

de desempenho. 

Necessidade de Treinamento, especialmente durante 

os primeiros estágios de implantação 

Harmonização com as normas e recomendações 

internacionais 

Dificuldade para analise e avaliação pela autoridade 

competente 

Maior flexibilidade para o uso de novos 

conhecimentos quando disponíveis 

Dificuldades na validação das metodologias usadas 

quando definido o critério quantitativo 

Introdução de novas tecnologias dentro do 

mercado de segurança contra incêndio 

 

Possibilidade de projetos mais seguros e com 

custo menor 

 

Recomendações simples, isto é, não complexos  

Fonte: Tavares (2009) 

 

Na seção seguinte, será mostrada a estruturação de um método de avaliação de risco de 

incêndio baseado no desempenho que será utilizado no estudo de caso. 
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3 MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE RISCO BASEADO NO 

DESEMPENHO  

 

Os primeiros métodos de avaliação de risco de incêndio baseados no desempenho surgiram no 

início de 1970. Neste período, segundo Meachan (1998a) foi o começo de uma mudança no 

pensamento de origem tradicional de “conformidade ou não conformidade com o código” e 

abordagem de "sistemas" para avaliar e projetar medidas de segurança contra incêndios nas 

edificações (grifo nosso). Alguns visionários começaram a demonstrar que os engenheiros 

podiam ver a edificação e o fogo como componentes integrados de um único sistema, e que 

ao avaliar e projetar os componentes individuais sem levar em consideração este sistema, 

poderiam resultar em falhas potencialmente graves no projeto.(grifo nosso) 

O método de avaliação de risco baseado no desempenho apresentado neste capítulo foi 

baseado na abordagem de desempenho de Duarte et al (2008), que fizeram uma interação 

entre os métodos adotados pela Sociedade de Engenheiros de Proteção Contra Incêndio 

(Society of Fire Protection Engineers- SFPE), por Fitzgerald (2004) e Zalosh (2003), ambos 

da Worcester Polytechnic Institute. 

 

 

3.1 Estruturação do método de avaliação de risco de incêndio baseado no 

desempenho 

 

A abordagem baseada no desempenho envolve a análise de engenharia, que incorpora a 

ciência do fogo, os princípios físicos e químicos que regem na fase de projeto, construção, 

operação e manutenção de equipamentos, bem como sistema de proteção contra incêndio.  

Duarte et al (2008) definem as etapas envolvidas na determinação das medidas de engenharia 

adequada para incêndio e explosão baseada no desempenho a saber: 1) definir os atores 

envolvidos e seus objetivos, 2) o propósito do projeto 3) definir as metas do projeto, 4) os 

objetivos e os critérios de desempenho, 6) cenários de incêndio, 7) análise de conseqüências e 

8) avaliação da proteção alternativa. 
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Esta visão geral está organizado na estrutura do modelo de desempenho apresentado no 

Diagrama 3. 

 

 

Diagrama 3 - Estruturação do método de avaliação de risco por desempenho 

Fonte: Adaptado de Duarte et al (2008) 

 

3.1.1 Definição dos atores envolvidos e seus objetivos 

 

Atores envolvidos pode ser um indivíduo, grupo ou organização que podem afetar, ser afetado 

ou perceber quem pode ser afetado pelo risco. Cada grupo de participantes irá contribuir para 

projeto de decisão, na forma determinada como parte da definição do propósito do projeto. 

Todas as pessoas que podem sofrer as consequências associadas com os riscos (por exemplo, 

perdas da propriedade devido ao incêndio, perdas ou interrupção nos negócios devido ao 
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incêndio) são de fato os atores envolvidos mais interessados. Freqüentemente, os interesses 

dessas pessoas, cuja única participação no projeto é a sua vulnerabilidade potencial de danos, 

será representada por uma autoridade com jurisdição. (SOCIETY OF FIRE PROTECTION 

ENGINEERS, 2005)  

É importante reconhecer que os atores envolvidos têm diferentes níveis de responsabilidade e 

autoridade sobre os diferentes aspectos de utilização do sistema. Alguns terão autoridade de 

aprovação, enquanto outras podem atuar na revisão ou função consultiva.  

É importante também identificar o papel e a responsabilidade de cada ator envolvido. Em 

outras palavras, a responsabilidade, autoridade, objetivos e possíveis conflitos entre eles 

devem ser identificados, como mostrado na Figura 13. 

 

 

Figura 13 - Atores envolvidos 

Fonte: Adaptado de Duarte et al (2008). 

 

Dos atores envolvidos na análise de risco de incêndio, será considerada neste estudo somente 

a “Legislação Ambiental a nível Estadual” (grifo nosso). Neste contexto normativo estadual, 

alguns órgãos ambientais como Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEPRAM na Bahia, a 

Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente - FEEMA, no Rio de Janeiro, a 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB, no Estado de São Paulo, a 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler – FEPAM, no Rio Grande 
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do Sul dentre outros, já avançaram na edição de leis e regulamentos que incorporam estudos 

de risco no processo de licenciamento ambiental, visando à prevenção de acidentes.  

Em geral, os maiores acidentes de origem tecnológica envolvendo produtos químicos, 

ocorridos nas décadas de 70 e 80, fizeram com que estes órgãos ambientais promovessem 

vários programas para o gerenciamento de riscos nas indústrias (CETESB 2010). 

 

3.1.2 Propósito do projeto 

 

O propósito do projeto é a identificação das limitações do projeto, ver Figura 14. É uma 

identificação dos limites da análise de desempenho. Os limites podem incluir: as restrições do 

projeto, a regulamentação de aplicação, etc. Além das limitações técnicas, os parâmetros 

orçamentários podem afetar a análise baseada no desempenho. O orçamento disponível para 

possível solução deve ser determinado. 

 

 

 

Figura 14 - Propósito do projeto 

Fonte: Duarte et al (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

3.1.3 Estabelecimento das metas de segurança contra incêndio baseada no 

desempenho 

 

As metas de segurança contra incêndio precisam ser estabelecidas e explicitadas levando em 

consideração as necessidades e desejos dos atores envolvidos (ver Figura 15). As metas de 

segurança contra incêndio são resultados globais para serem atingidos com relação ao 

incêndio (PUCHOVSKY, 1997). Um objetivo fundamental é definido em termos gerais, pelos 

atores envolvidos.  

Segundo Duarte et al (2008, p.13): 

 
“[...] a proteção contra incêndios em geral, tem quatro metas fundamentais para a 

segurança contra incêndios: 

1. Segurança à vida: Fornecer segurança à vida para o público e equipes de 

emergência, minimizando as lesões relacionadas ao incêndio e evitando a perda de 

vida. 

2. Proteção da Propriedade: Minimizar os danos materiais e o colapso estrutural 

oriundo do incêndio. 

3. Continuidade de Operações da edificação: Possibilitar a continuidade das 

operações. 

4. Proteção Ambiental: Limitar o impacto ambiental do fogo a partir de produtos de 

combustão e liberação de materiais perigosos [...]
12

.” 

 

Os atores envolvidos podem até compartilhar muitas das mesmas metas e prioridades globais, 

mas o peso relativo pode variar entre eles. As prioridades das metas devem ser baseadas na 

importância do local a ser protegido. A priorização ajuda a esclarecer o destino de medidas de 

proteção de um potencial incêndio e identificar os aspectos da análise de proteção contra 

incêndios que podem exigir mais atenção. Deve ficar claro que pode haver concorrentes ou 

metas conflitantes. Os conflitos devem ser resolvidos. Se houver um impasse entre os atores 

envolvidos, deve ser obtida ajuda de fora da organização para contorná-lo. 
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Figura 15 - Metas do projeto 

Fonte: Adaptado de Duarte et al (2008) 

 

Com relação aos atores envolvidos neste estudo, existem conflitos nas legislações nos 

parâmetros das normas ambientais de alguns Estados da Federação como exposto no Quadro 

11, logo abaixo.  

 

 

Quadro 11 - Resumo dos parâmetros da aceitabilidade de Risco Social dos órgãos ambientais.  

NÍVEIS DE EFEITOS FÍSICOS 

 

 

ORGÃO 

 

NUVENS  

TÓXICAS 

 

FLASH 

FIRE 

INCÊNDIO DE 

POÇA E 

INCÊNDIO DE 

JATO 

 

BOLA DE 

FOGO  

(BLEVE) 

 

 

EXPLOSÕES 

 

C 

E 

T 

E 

S 

B 

Distância (m) para concentração 

que causará 1 % de probabilidade 

de fatalidade para uma exposição 

de 10 minutos (CL1,10). 

Distância (m) para concentração 

que causa 50 % de probabilidade 

de fatalidade para uma exposição 

de 10 minutos (CL1,50).  

 

 

Limite 

Inferior  

Flamabilidade 

 

 

Distância (m) para 

12,5kW/m2. 

Distância (m) para 

37,5kW/m2 

 

 

_______ 

 

 

VCE 

Distância (m) para 

0,1 bar 

Distância (m) para 

0,3 bar  
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CONTINUAÇÃO 

NÍVEIS DE EFEITOS FÍSICOS 

 

 

ORGÃO 

 

NUVENS  

TÓXICAS 

 

FLASH 

FIRE 

INCÊNDIO DE 

POÇA E 

INCÊNDIO DE 

JATO 

 

BOLA DE 

FOGO  

(BLEVE) 

 

 

EXPLOSÕES 

 

F 

E 

P 

A 

M 

 

 

LC (1-30) 

IDLH da substância em questão 

 

 

 

 

_______ 

 

 5kW/m² 

1% de letalidade 

exposição humana 

em 60 segundos. 

 

NÍVEL DE SOBREPRESSÃO  

13 kPa 1% probabilidade ruptura dos 

tímpanos 

 7 kPa danos estruturais em residências 

 

F 

E 

E 

M 

A 

 

IDLH & concentração 

1% de letalidade 

 

Limite 

Inferior 

Flamabilidade 

 

5kW/m² 

1% de letalidade 

exposição humana 

em 30 segundos. 

Fluxo de radiação 

térmica a 1% de 

letalidade durante 

o tempo de 

exposição da bola 

de fogo 

 

0,069bar para 1% 

de letalidade 

exposição humana 

 em 30 segundos 

 

 

 

C 

E 

P 

R 

A 

M 

LC 50_10 Concentração que 

provoca letalidade em 50% dos 

que ficarem expostos por 10 

minutos. 

LC10_30 Concentração que 

provoca letalidade em 10% dos 

que ficarem expostos por 30 

minutos. 

LC1_30 Concentração que 

provoca letalidade em 1% dos 

que ficarem expostos por 30 

minutos. 

 

 

Limite 

Inferior 

Flamabilidade  

100% 

letalidade 

 

 

Radiação térmica igual a 12 kW/m² 

probabilidade significativa em exposição 

prolongada, queimaduras de primeiro 

grau em 10 segundos de exposição.      

1% de fatalidade em 35 segundos. 

Radiação térmica igual a 4 kW/m². Dores 

em 20 segundos de exposição ou quebra 

de placas de vidro 

 

 

7 psi-0,492 bar e 

75% de danos 

estruturais colapso 

de piperack  

2psi 0,14 bar e 

limite inferior de 

danos estruturais 

sérios 

Fonte: Duarte (2009) 

 

Entre os conflitos existentes nos parâmetros citados acima, optou-se em utilizar os parâmetros 

normativos do CEPRAM, por estar na região nordeste por conseguinte ter uma cultura mais 

próxima da realidade pernambucana bem como a semelhança das condições climáticas entre 

estes Estados. 

Uma vez que as metas de proteção contra incêndios tenham sido estabelecidas e os objetivos 

dos atores envolvidos tenham sido definidos, a próxima etapa é avaliar o grau de realização da 
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meta de segurança contra incêndio, através da definição de medidas intermediárias, como 

objetivos de desempenho e critérios de desempenho.  

 

3.1.4 Objetivos de Desempenho e Critérios de Desempenho 

 

Os objetivos de desempenho são determinados em termos mais específicos do que as metas, e 

são medidos em uma base mais quantitativa em termos de engenharia de proteção contra 

incêndio e em termos do que é uma perda aceitável ou sustentável. Nesta fase, os atores 

envolvidos e a equipe que desenvolve a análise devem compreender os limites aceitáveis de 

lesões e danos. Em outras palavras, é responder ao questionamento: Que medidas vão ao 

encontro das metas dos atores envolvidos em termos de engenharia? (ver Figura 16) A 

resposta será escolhida de forma a expressar o que é aceitável. (DUARTE et al 2008)  

Os critérios de desempenho podem ser descritos como objetivos de desempenho individual de 

áreas, produtos e sistemas que são quantificados e determinados em termo de engenharia. 

Termo de engenharia pode incluir: temperatura, fluxo de calor radiante ou nível de exposição 

ao fogo e produtos de combustão. Um critério de desempenho fornece valor inicial que são 

tratados como dados para os cálculos usados para desenvolver a solução proposta. 

(PUCHOVSKY 1997).  

 

 

Figura 16 - Objetivos e critérios de desempenho 

Fonte: Adaptado de Duarte (2004) 
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Um exemplo de metas e objetivos de desempenho é mostrado no Quadro 12, a seguir: 

Quadro 12 - Metas e objetivos de desempenho 

 

EXEMPLOS  

METAS 

FUNDAMENTAIS  

OBJETIVOS DE 

DESEMPENHO  

CRITÉRIOS DE 

DESEMPENHO 

 

 

 

 

 

 

Estabilidade  

Estrutural durante  

um incêndio 

 

 

 

 

Segurança à vida 

- Salvaguardar pessoas de 

ferimentos devido à perda de 

estabilidade estrutural 

causadas pelo fogo. 

 

- Proporcionar proteção ao 

Corpo de Bombeiros durante 

as operações de combate 

 

 

 

A temperatura nas estruturas 

metálicas não exceder a 

temperatura crítica. 

 

 

 

 

 

Propriedade 

 

 

 

 

 

Proteger as edificações 

adjacentes da instabilidade 

causada pelo fogo.  

 - A temperatura nas estruturas 

metálicas não exceder a 

temperatura crítica. 

 

- Manter uma distância segura 

entre as edificações para evitar 

radiação térmica. 

 

-Edificações geminadas conter 

o fogo com barreiras de 

proteção (paredes a prova de 

fogo e fumaça)  

Meio ambiente ----- ------ 

Fonte: Adaptado de Buchanan (1994); Notarianni e Fischbeck (2001)  

 

 

3.1.5 Identificação dos potenciais perigos de incêndio 

 

Perigo é uma condição ou situação com potencial para conseqüências indesejáveis. O perigo é 

uma característica de alguma coisa, ou seja, se um perigo se refere a um objeto físico, o 

perigo será normalmente mais especificamente definido como um estado físico ou químico, 

SFPE (2005). Por exemplo entre os líquidos inflamáveis gasolina e alcool etílico, a gasolina 

possui uma característica que a deixa como um produto mais perigoso que o álcool, esta 

característica é o ponto de fulgor (ponto de fulgor da gassolina -48°c e alcool 9°c), onde 

quanto menor o ponto de fulgor maior a probabilidade de ignição. O perigo também pode está 
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relacionado a uma pessoa ou um grupo,neste caso o perigo é normalmente definida em termos 

de um estado de conhecimento, atitude ou confiança. Por exemplo, um funcionário de uma 

refinaria sem treinamento, aumenta as chances de acidentes, pois além de trabalhar com carga 

perigosa não está condicionado tecnicamente para este trabalho, ou um bombeiro quando 

numa ação de resgate ou treinamento em altura, devido sua larga experiência, não permite 

pela sua auto confiança que seja verificado seu equipamento individual. 

O objetivo da identificação dos perigos é ajudar no desenvolvimento de cenários  que 

produzem impactos indesejados, pois a ameaça representada por um perigo é a base para a 

definição de um cenário de incêndio ou tipo de cenário a ser considerado. (SFPE, 2005)  

 

3.1.5.1 Ferramentas de identificação dos perigos 

 

Para a identificação dos potenciais perigos de incêndio diversas técnicas qualitativas e 

quantitativas podem ser empregadas para detectar os possíveis eventos acidentais que podem 

ocorrer numa instalação. As mais importantes técnicas de identificação de perigos são as 

seguintes: Análise Preliminar de Perigos (APP), “What-if” (e - se), HAZOP (Estudo de perigo 

e operabilidade) e FMEA (“Fail  Mode & Effect Analysis”) ou, em português AMFE (Análise 

de Modos de Falhas e Efeitos). Estas técnicas estão apresentadas no Quadro 13 motrado 

abaixo: 

 

       Quadro 13 - Métodos de identificação dos perigos 

MÉTODOS DE 

IDENTIFICAÇÃO 

DOS PERIGOS 

CONTINUAÇÃO 

 

 

Métodos comparativos Checklists 

Métodos fundamentais  

WHAT IF 

HAZOP 

FMEA 

Método de diagrama de falhas 

lógicas 

Árvores de falhas 

Árvores de eventos 

Diagramas simples e 

contínuos 

         Fonte: Duarte et al (2008) 
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A seguir, serão apresentados os resumos dessas técnicas. 

3.1.5.1.1 - Análise Preliminar de Perigos (APP) 

 

A técnica Análise Preliminar de Perigos (APP), do inglês Preliminary Hazard Analysis 

(PHA), foi desenvolvida pelo programa de segurança militar do Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos (MIL-STD-882B) onde houve uma adaptação para instalações industriais 

convencionais.  

Ela é uma técnica estruturada que identifica os perigos numa instalação, ocasionados por 

eventos indesejáveis que podem causar danos às pessoas, processos, equipamentos e meio 

ambiente, ver exemplo na Figura 17. Geralmente, a APP é utilizada na fase inicial de projeto, 

embora venha sendo também bastante aplicada em unidades em funcionamento (ITSEMAP, 

2007).  

 

 

Figura 17 - Modelo de uma análise preliminar de perigo 

Fonte: Duarte et al (2008) 

 

Segundo Canova (2007), a técnica permite uma análise dos sistemas de segurança existentes e 

a identificação das possíveis hipóteses de acidentes, através de questionamento, levantamento, 

detalhamento, criatividade, análise crítica e autocrítica, com conseqüente estabelecimento de 

precauções técnicas necessárias para a execução das tarefas (etapas de cada operação).  
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Além disso, a técnica da APP focaliza os eventos perigosos cujas falhas têm origem na 

instalação em análise, contemplando tanto as falhas intrínsecas de equipamentos, de 

instrumentos e de materiais, como erros humanos. E permite a identificação dos riscos 

envolvidos em cada passo da tarefa, e ainda propicia condição para evitá-los ou conviver com 

eles em segurança (ITSEMAP, 2007).  

A APP vai dar uma lista de situações perigosas genéricas, os problemas percebidos e 

possíveis acidentes. Posteriormente se faz a divisão por categoria de perigo. Essa 

categorização tem como objetivo estabelecer uma priorização na implementação das 

recomendações de segurança na instalação industrial analisada. Essas informações podem 

também ser utilizadas nas outras técnicas de identificação de perigos. (BROWN, 1998)  

Brown (1998) relata ainda que os resultados da APP são apresentados em planilhas de análise 

elaboradas de acordo com as definições relacionadas no Quadro 14, a seguir: 

 

Quadro 14 - Definições utilizadas na APP 

 Perigo:. condição com potencial para causar determinado dano 

 Causas Possíveis:. procedimentos ou condições que dão origem aos riscos 

 Categorias de Frequência:  critério que estabelece o nível do valor da probabilidade de 

ocorrência da causa identificada e analisada. 

 Consequências: degradação de origem humana e/ou material. 

 Categorias de Consequência:  critério que classifica o risco segundo quatro categorias 

conseqüências (desprezível, marginal, crítica e catastrófica). 

 Medidas Preventivas/Corretivas 

Existentes: 

medidas gerais e específicas, a nível preventivo e/ou 

corretivo, já projetadas na instalação em estudo. 

 Medidas Preventivas/Corretivas à 

Implantar:. 

recomendações de melhoria operacional e/ou de segurança, a 

serem ainda implementadas na instalação em estudo. 

 Avaliação Preliminar do Risco:  critério de avaliação do potencial de risco encontrado com a 

aplicação da Matriz de Risco 

Fonte: Brown (1998) 

 

Há duas grandes vantagens de usar o Análise Preliminar de Perigo no início da vida de um 

processo: 1) pode-se identificar riscos potenciais num momento em que eles podem ser 
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corrigidos com custos mínimos e rompimento e 2) ele pode ajudar a equipe de 

desenvolvimento identificar e desenvolver diretrizes operacionais que podem ser usados 

durante a vida útil da instalação. Assim, os principais riscos podem ser eliminados, 

minimizados ou controlados desde o início. (DUARTE et. al 2008)  

 

3.1.5.1.2 Lista de verificação (Checklists) 

 

Segundo Lees (1996), a lista de verificação é uma das ferramentas mais simples de 

identificação de riscos. Como uma recomendação prescritiva, uma lista de verificação é um 

meio de passar sobre as lições aprendidas com a experiência. É impossível prever altos 

padrões de controle de risco de incêndio a menos que essa experiência seja efetivamente 

utilizada.  

Duarte et al (2008) complementa dizendo que a lista de verificação é aplicável a um projeto 

em todas as suas fases, mas naturalmente, deve ser aplicado para a fase de projeto, começando 

com lista de propriedades dos materiais básicos e características do processo, passando para a 

lista do projeto detalhado e terminando com listas de operações de auditoria. A lista deve ser 

usado apenas para uma finalidade: a verificação final que nada tem sido negligenciado. 

Também é eficaz se as perguntas não forem respondidas por um simples sim ou não, mas  sim 

com formulação de uma resposta. (grifo do autor) 

 

3.1.5.1.3 Análise o que acontece se? (What if?) 

 

A técnica What If provavelmente seja o mais antigo método de identificação de riscos. É uma 

ferramenta que faz uma abordagem de brainstorming em que uma equipe técnica  pergunta ou 

expõe suas preocupações sobre eventos indesejados (grifo nosso). A equipe técnica é 

multidisciplinar, deve ser composta de técnicos experientes na operação submetidas a essa 

análise e de um líder experiente na aplicação da técnica (BROWN, 1998). Ele gera uma lista 
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de perguntas e respostas sobre o processo. Também pode resultar em uma listagem de tabela 

de situações perigosas, sem levar em consideração a classificação ou implicação quantitativa, 

para identificar possíveis cenários de incêndio, as suas consequências, as salvaguardas e as 

possíveis opções para a redução de risco (DUARTE et. al, 2008). 

Duarte et. al. (2008), relata ainda que o método consiste em fazer uma série de perguntas que 

começam com esta frase “o que acontece se?” como um meio de identificação de perigos. O 

método consiste em fazer a pergunta, como por exemplo, se o sensor de temperatura do 

chuveiro automático falhar? A técnica é muito flexível e pode ser usado em todas as fases do 

projeto, usando qualquer processo de informação e conhecimento que esteja disponível. A 

documentação é a chave para a equipe encontrar medidas para a eliminação ou a redução de 

risco.  

Segundo Barreto (2008), a ferramenta What if dá como resultado um processo detalhado com 

seus riscos identificados e geração de possíveis soluções para os problema levantados. Para se 

aumentar a segurança na operação, deve ser estabelecido um consenso entre as áreas de 

atuação: produção processo e segurança.  

Brown (1998, p.4) comenta que “A limitação da técnica se deve algumas vezes pelas 

propostas de difícil condição de realização, quer na prática ou quer economicamente, porém, 

o julgamento da implementação de qualquer ação proposta deve ser do consenso do grupo de 

análise”. Barreto (2008) acrescenta ainda que a técnica do What if não estabelece uma 

probabilidade de ocorrência do evento, trabalha somente com a consequência do evento e 

opera de modo não sistemático, uma vez que as questões são elaboradas de modo aleatório e 

sem qualquer ordem.  

Um formato sugerido para uma análise What If é apresentado no Quadro 15 que torna a 

documentação mais fácil e mais organizada. Além dos Quadros, a equipe talvez desenvolva 

uma lista de sugestões para melhorar a segurança do processo analisado com base nos 

resultados da análise da tabela What If. 
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Quadro 15 - Modelo de what if. 

 O QUE ACONTECE SE 

Empresa: Área:  Membros da equipe: Data do encontro: 

Número do desenho: 

Estágio do Projeto: 

equipamento O acontece se? Consequências/perigos Medidas protetoras recomendações 

     

   

Fonte: Duarte et al (2008) 

 

 

3.1.5.1.4 Estudo de perigo e operabilidade (Hazard and Operability Studies – 

HAZOP) 

 

O HAZOP é o estudo que identifica os problemas de perigo e operabilidade, por meio de uma 

completa descrição do processo e exame dos possíveis desvios das condições normais de 

operação, suas causas e conseqüências. O estudo é realizado por uma equipe multidisciplinar 

que rever o processo para descobrir potenciais perigos e problemas na operabilidade usando 

uma abordagem com palavra guia. É essencialmente uma aplicação de técnica de exame 

crítico (LESS, 1996). No Quadro 16, encontram-se listados os fatores de sucesso do HAZOP 

e suas etapas básicas. 

 

Quadro 16 – Fatores e etapas do HAZOP 

HAZOP 

Fatores de sucesso: Etapas básicas 

Confiabilidade dos dados reunidos para sua elaboração Definição dos propósitos, objetivos e escopo 

Visão e interação do grupo com o sistema em análise Seleção do grupo 

Habilidade do grupo em visualizar os desvios Preparo do estudo 

Habilidade do grupo em selecionar os casos mais graves. Execução 

Habilidade do grupo analisar as conseqüências de danos  Revisão 

Habilidade do grupo analisar as conseqüências das 

dificuldades operacionais. 

Registro dos resultados finais 

Fonte: Adaptado de Canova (2007) 
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3.1.5.1.5 Diagrama simples e contínuo 

 

Um esquema contínuo permitirá um foco sobre a seqüência de eventos que estão sendo 

considerados. Eles identificam a condicionalidade em eventos e pode incorporar o tempo no 

processo. O diagrama simples e contínuo permite parar o evento a qualquer momento 

desejado e avaliar as causas ou as condições naquele momento. Estes dois diagramas lógicos,  

podem descrever as coordenadas via fracasso, bem como avaliar os detalhes das falhas 

críticas selecionadas. Para obter uma noção da forma como o esquema contínuo pode ser 

usado, basta entender o que pode dar errado e como pode dar errado no evento. O diagrama 

contínuo traça o processo de pensamento de como uma seqüência de eventos pode afetar o 

desempenho de um sistema (ver Figura 18). 

 

 

Figura 18 - Diagrama simples e contínuo 

Fonte: Duarte et al (2008) 

 

O cenário representado pelo trajeto 0-1-3-5-7 mostra um incêndio que poderia ser resultado da 

seqüência do evento a seguir: após o início de incêndio e estabelecimento da chama, por 

exemplo a 25 cm altura da chama, esta não se extingue, a temperatura no ambiente aumenta 

bruscamente até a ativação do sistema de sprinklers, sendo que este sistema não consegue 
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extingue a chama. A brigada de incêndio usa então sistema de supressão como extintores e 

hidrantes. No entanto o incêndio toma proporções maiores e se alastra para outros ambientes. 

O cenário representado pelo trajeto 0-2-8 mostra que o incêndio não ocorrerá se a chama se 

auto-extiguir. 

O cenário representado pelo trajeto 0-1-4-8 mostra que após o estabelecimento da chama esta 

não se extingue, porém ao aumentar a temperatura do ambiente, o sistema de sprinklers é 

acionado e consegue conter e extinguir a chama. 

O cenário representado pelo trajeto 0-1-3-6-8 mostra que após o estabelecimento da chama 

esta não se extingue, o sistema de sprinklers é acionado e não consegue conter a chama, 

porém os sistemas manuais de supressão usado pela brigada consegue debelar as chamas. E 

assim, sucessivamente, vários cenários podem ser criados de acordo com o trajeto a ser 

escolhido. 

 

 

3.1.5.1.6 Método FMEA 

 

Modos de Falha e Análise de Efeitos (FMEA) é um método sistemático e pró-ativo para 

avaliar um processo para identificar onde e como ele pode falhar, e para avaliar o impacto 

relativo das diferentes falhas, a fim de identificar as partes do processo que são os mais 

necessitados de mudança. O método FMEA é focado em prevenir defeitos, aumentar a 

segurança e aumentar a satisfação de clientes (MCDERMOTT; MIKULAK e 

BEAUREGARD, 1996). 

Segundo o INSTITUTE FOR HEALTHCARE IMPROVEMENT - IHI, o FMEA inclui a 

revisão dos seguintes procedimentos: Etapas do processo 

 Os modos de falha (o que poderia dar errado?)  

 Causas de falha (Por que a falha aconteceu?)  

 Efeitos de Falha (quais seriam as conseqüências de cada falha?)  
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As equipes usam a ferramenta FMEA para avaliar os processos de possíveis falhas e para 

impedi-los, corrigindo os processos de forma pró-ativa em vez de reagir depois de falhas 

ocorridas. A ferramenta FMEA é particularmente útil na avaliação de um novo processo antes 

da sua implementação e na avaliação do impacto de uma mudança proposta para um processo 

existente, Moura (1997). O Quadro 17 a seguir mostra um exemplo de formulário FMEA:  

 

Quadro 17 - Exemplo de formulário FMEA 

FMEA 

 

Proc. 

 

função 

Tipo 

de 

falha 

 

G 

Causa 

da 

falha 

 

Controle atuais 

 

Ações 

 

Indices 

prevençaõ O detecção recomendadas tomadas G O D R 

              

Fonte: Bastos (2006) 

 

 

3.1.5.1.7 Arvore de Falhas 

 

Bell Telephone Laboratories desenvolveu o conceito de análise de árvore de falhas em 1962 

para a Força Aérea dos EUA para o uso com o sistema Minuteman. Posteriormente, foi 

adotada e amplamente aplicado pela Companhia Boeing. Um diagrama de árvore de falhas 

segue uma estrutura chamada de evento topo e representa um modelo gráfico dos caminhos 

dentro de um sistema que pode levar a uma previsível perda de eventos indesejáveis (ou um 

fracasso), ver Figura 19. As vias de interligação dos eventos usam símbolos lógicos padrão 

como “E”, “OU”, etc. As portas “E” e “OU” são as duas portas mais comumente usados em 

uma árvore de falhas. (RELIASOFT, 2003). 

Para ilustrar o uso dessas portas, considere os eventos (vazamento de líquido inflamável e 

fonte de ignição próxima ao vazamento) chamados de eventos de entrada, em que ambos 

devem ocorrer para que o evento de topo possa acontecer. Logo eles estão ligados por uma 

porta “E”.  
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Considere também dois eventos centelha e superfície aquecida, que pode levar ao evento 

fonte de ignição próxima ao vazamento. Se qualquer desses dois eventos ocorrerem e fizer 

com que o evento fonte de ignição próxima ao vazamento aconteça, então esses eventos de 

entrada devem estar ligados através de uma porta OU.  

 

 

Figura 19 – Árvores de falhas  

Fonte: Adaptado de Duarte et al (2008) 

 

3.1.5.1.8 Árvore de Eventos 

 

Segundo TIZZEI (200-) árvore de eventos é um método de identificação das variações e 

possibilidades das consequências resultantes de certo evento inicial. O evento inicial da 

árvore de eventos é, em geral, a falha de um componente ou subsistema, sendo os eventos 

subsequentes determinados pelas características do sistema. 

Dentro da segurança contra incêndios, a análise de árvore de eventos é uma maneira de 

construir uma razoável descrição da frequência dos cenários de incêndios usando 

conhecimento do mecanismo na qual o incêndio ocorreu se propagou e foi controlado.  

A meta de uma árvore de eventos é determinar a probabilidade de um cenário baseado nos 

resultados de cada evento dentro de uma sequência cronológica dos principais eventos do 

cenário. Pela a análise de todos os possíveis cenários, o percentual dos resultados indesejados 

pode ser determinado (SFPE 2005). 
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Para o traçado da árvore de eventos, TIZZEI (200-) define as seguintes etapas:  

 
a) Definir o evento inicial que pode conduzir ao acidente;  

b) Definir os sistemas de segurança (ações) que podem amortecer o efeito do evento 

inicial;  

c) Combinar em uma árvore lógica de decisões as várias sequências de 

acontecimentos que podem surgir a partir do evento inicial;  

d) Uma vez construída a árvore de eventos, calcular as probabilidades associadas a 

cada ramo do sistema que conduz a algum acidente.  

 

A Figura 20 abaixo exemplifica a análise de árvore de eventos em um sistema bifásico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20 - Exemplo de árvore de eventos 

Fonte: API RP 581 

 

 

3.1.6 Cenários de incêndio 

 

Os cenários de incêndios especificam as condições do incêndio sob o qual a solução proposta 

de segurança contra incêndio é esperada para atender as metas de segurança contra incêndio. 

Estes cenários são desenvolvidos com base em uma identificação de perigo inicial (SFPE 

2005).  

Assim como na engenharia civil que considera o carregamento das estruturas, o cenário de 

incêndio pode ser considerado como o “carregamento de incêndio” que um ocupante ou uma 

edificação provavelmente seria submetido sem interferência do sistema de segurança contra 
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incêndio (grifo nosso). Por exemplo, quando um engenheiro projeta uma viga, o carregamento 

do projeto deve ser escolhido, pois esta viga não pode ser projetada para todos os possíveis 

carregamentos que podem ocorrer durante a vida útil da edificação. Similarmente, quando se 

projeta segurança contra incêndio, o propósito do projeto não é simular corretamente todos os 

possíveis incêndios que podem ocorrer. O engenheiro deve primeiro decidir quanto de 

material é esperado queimar e quanto rapidamente ele queimará, e assim chegar a um possível 

cenário de incêndio (DUARTE et. al. 2008).  

 No entendimento de Puchovsky (1997), o cenário de incêndio, descreve fatores críticos para 

o resultado do incêndio tais como:  

 Fonte de ignição; 

 Pacotes combustíveis iniciais; 

 Localização do desenvolvimento inicial do fogo; 

 Aspectos do arranjo do prédio e; 

 Carregamento de combustível disponível.  

 

Duarte et al (2008), enfatizam que o propósito do cenário de incêndio é primeiramente ajudar 

os engenheiros (ou a equipe), e os atores envolvidos a formarem uma opinião das 

conseqüências e estabelecer a base para avaliar os riscos devido aos incêndios. A equipe que 

está desenvolvendo a análise deve usar todas as informações disponíveis sobre o local a ser 

considerado e usar o julgamento do engenheiro para chegar a um cenário de incêndio 

plausível, ou seja, com maior probabilidade de ocorrer e ocasionar uma seqüência de eventos 

que podem resultar em incêndios e explosões indesejáveis. Por exemplo, um conjunto de 

cenários de incêndio pode incluir os cenários que são comuns (ou seja, probabilidade alta) 

para o tipo de ocupação em questão e aqueles que são cenários de altos desafios (isto é, 

provável resultado rápido com desencadeamento de diversas condições de incêndio).  

Este pensamento sobre os cenários plausíveis é também entendido por Puchovsky (1997) 

onde ressalta que um número de cenários de incêndio para qualquer espaço dado pode ser 

extenso, não sendo possível atender todas as metas e objetivos relacionados à segurança à 

vida, proteção da propriedade, continuidade das operações e proteção ambiental. A falha 

potencial de um equipamento até as fontes de ignição poderão estar em qualquer lugar. 

Portanto, os cenários de incêndio devem ser separados dentro de categorias. 
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Duarte et al (2008) lembram também que os cenários de incêndios descrevem as 

especificações necessárias para um teste de fogo ou para os dados de entrada dos modelos de 

incêndio, ferramentas usualmente utilizadas na engenharia de incêndios.  

Diante da afirmativa destes autores, buscou-se definir o cenário de incêndio a ser utilizado 

como dado de entrada dos modelos numéricos e computacional do presente estudo. No caso 

específico de incêndios em indústria de processamento, objeto desta pesquisa, existem os 

possíveis cenários abaixo relacionados: 

 Incêndio de poça (Pool Fire), 

 Explosão de nuvem de vapor (Vapour Cloud Explosion - VCE)  

 Jato de fogo (Jet Fire),  

 Flash fire, e  

 BLEVE.  

Dentre estes cenários, optou-se pelo cenário de um BLEVE por ser um tipo de acidente que 

mesmo acontecendo em média de 10 em 10 anos na indústria de processamento (conforme a 

tabela 1, seção 2.1.2), mas quando ocorre causa graves conseqüências às pessoas e à 

propriedade, como o BLEVE na cidade do México que matou mais de 500 pessoas, conforme 

visto no capítulo 2.  

A definição mais detalhada do BLEVE, seu mecanismo de ignição e seus efeitos serão 

mostrados no capítulo seguinte. 

 

3.1.7. Análise de consequências 

 

Segundo Barry (2002), A análise de consequências é a estimativa do resultado indesejável de 

um incêndio ou exposição de explosão a um alvo, normalmente medido em termos de saúde e 

efeitos de segurança para as pessoas, perda de propriedade, ou despesas pela interrupção de 

negócios. Esta avaliação envolve a avaliação de duas questões: 

1. A suscetibilidade ou vulnerabilidade das pessoas ou danos aos locais alvos 

(estruturas, equipamentos, etc) 

2.  A taxa de desenvolvimento de um ambiente perigoso (intensidade, tempo e 
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distância) dentro das previsões do evento perigoso (dispersão de gás, fogo, 

explosão) 

Segundo a SFPE (2005), para determinar o potencial de perdas e níveis associados de impacto 

inaceitável dos acidentes, as consequências são medidas em termos que relatam 4 metas 

estratégicas: 

 Impacto de segurança e sáude nas pessoas (consequência segurança à vida); 

 Perdas de propriedade (impacto na propriedade); 

 Custo de interrupção nos negócios (continuidade operacional); 

 Outros impactos como os ambientais. 

A Figura 21 resume este entendimento mostrando os cenários dos acidentes, os danos e as 

suas consequências. 

 

 

Figura 21 – Limites de danos e níveis de consequências 

Fonte: Duarte et al (2008) 
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Meacham (2001) relata que um resultado típico de uma avaliação de perigo é a análise das 

consequências. Tais resultados podem ser descritos em termos qualitativos, tais como falhas 

em uma válvula que ocasiona um incêndio de poça, ou em termos quantitativos tal como uma 

camada de fumaça que descresce de uma altura de 2m para a base do piso em 5 minutos. 

Alguns métodos para determinar as consequências proposto pela SFPE (2005) e Zalosh 

(2003) serão mostrados a seguir. 

 

3.1.7.1 Métodos para determinar as conseqüências. 

 

A determinação das consequências é feita, em geral, de três maneiras, SFPE (2005): 

 Avaliação da consequências usando experiência de perda / dados históricos; 

 Avaliação das consequências usando o julgamento da peritos e julgamento de 

engenharia e; 

 Avaliação das consequências usando modelos. 

Estas três maneiras estão incorporadas na análise de consequência, conforme mostra a Figura 

22 que foi adaptada de Zalosh (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Elementos pra determinação das consequências 

Fonte: Adaptado de Zalosh (2003, p. 2) 
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3.1.7.1.1 Avaliação das conseqüências com base na análise histórica 

 

Uma parte importante na análise das conseqüências é uma revisão da história dos acidentes, 

semelhantes com o perigo que está sendo analisado. Uma revisão da informação disponível 

sobre as perdas nos acidentes pode ser útil para compreender suas conseqüências, como os 

exemplos dos acidentes históricos mencionados no capítulo 2 desta pesquisa. O Quadro 18 

mostra as principais dificuldades encontradas utilizando dados históricos. 

 

Quadro 18 – Principais dificuldades encontradas utilizando dados históricos 

 

Dificuldades  

 

Considerações  

 

Confiança e 

relevância nos dados 

usados 

 

 - Aplicáveis para sistemas simples onde não há um grande número de 

variáveis. 

 - Erros nos dados e troca de dados ao longo do tempo trazem problemas que 

podem dificultar a utilização dos dados históricos. 

 

Acessibilidade dos 

dados 

 

O banco de dados podem não estar disponível para os usuários. 

 

Deficiência dos dados 

disponíveis  

 

Muitas vezes os detalhes capturados nos dados não incluem todos os 

detalhes de importância para a estimativa das conseqüências. 

 

Dados históricos são 

raramente completos 

 

Pequenos incidentes não são notificados e, portanto, não podem ser 

incluídos nos dados. Consequentemente, o projetista deve examinar as 

fontes de dados com muito cuidado para se determinar a aplicabilidade. 

 

Ajustamento dos 

valores históricos 

 

Geralmente, em aplicações reais, as avaliações das consequências de 

incêndios para instalações específicas requerem ajustamento nos dados 

históricos para refletir a instalação particular. 

      Fonte: SFPE 2005, adaptado pelo autor 
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3.1.7.1.2 Avaliação das consequências pelo julgamento de peritos em 

Engenharia 

 

Hokstad, Oien e Reinertsen (1998) relatam que muitos dos sistemas atuais são projetados para 

padrões de alta confiabilidade em que os dados de falha são difíceis de serem obtidos. Além 

disso, na área de confiabilidade humana, os erros humanos são raramente recolhidos e 

registados em bases de dados de erro. Assim, em vários campos como energia nuclear, 

indústria de processo, de petróleo offshore, indústria de gás e aeroespacial, a confiabilidade e 

a análise de risco, muitas vezes têm que utilizar estimativas de especialistas como entrada 

para as análises quantitativas.  

No caso em que os dados são insuficientes ou não estão disponíveis, os especialistas usarão o 

julgamento para determinar os valores de referência, com valores médios obtidos durante o 

processo ou uma matriz de risco que pode ser utilizada na qual todas as estimativas de 

conseqüência são incorporadas dentro de um pequeno número de valores bem distribuídos. O 

julgamento pela engenharia pode ser feito para valores pontuais ou para intervalos. O uso de 

intervalos está sujeito a menos polêmica e discordância entre os profissionais que estimam a 

conseqüência. As estimativas obtidas dessa maneira devem combinar com os julgamentos e 

opiniões de um grupo de peritos, em vez de confiar em um único parecer, SFPE (2005). 

 

3.1.7.1.3 Análise das consequências usando modelos 

 

Os métodos de cálculo e os modelos computacionais de incêndio servem como ferramentas 

que ajudam a avaliar se as metas de segurança contra incêndio têm sido satisfeitas para cada 

cenário de incêndio. Devido à complexa natureza dos princípios envolvidos e os numerosos 

cálculos requeridos, os modelos são frequentemente acondicionados como software 

computacional. Entretanto, cálculos manuais são disponíveis, o qual pode modelar certos 

aspectos do evento de incêndio. (PUCHOVSKY ,1997). 
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Ainda segundo este mesmo autor, o objetivo do modelo de análise das conseqüências é a 

quantificação da resposta dos receptores dos efeitos adversos dos fenômenos físicos que 

descrevem o fenômeno do fogo, resposta dos ocupantes, desempenho do sistema de segurança 

ao incêndio e suas interações, ou seja, desempenha os cálculos necessários fazendo o projeto 

baseado no desempenho mais provável. O modelo não fornece a solução final, mas 

certamente ajuda na avaliação das conseqüências do projeto.  

Segundo Duarte (2008) três categorias de efeitos são de interesse para ser analisado em 

detalhe: os efeitos da combustão de produtos (como tóxicos e corrosivos), os efeitos da 

radiação térmica e os efeitos meia onda de sobrepressão. Em geral, o número, direção, 

tamanho e distância de projeção dos estilhaços é muito difícil de ser previsto e modelado.  

Mesmo com os modelos fornecendo as possíveis conseqüências de um evento, a última 

decisão da segurança contra incêndio encontra-se sempre com o projetista e autoridade 

competente que interpretam os resultados destes modelos. Os modelos numéricos utilizados 

nesta pesquisa serão discutidos no capítulo 5 

 

3.1.7.2 Aceitabilidade das conseqüências 

 

O objetivo deste item é verificar a aceitabilidade do projeto para que a solução proposta 

satisfaça as metas de segurança contra incêndio para os cenários específicos. Esta verificação 

é a confirmação pelos atores envolvidos que a solução proposta satisfaz as metas de segurança 

contra incêndio estabelecida. 

Com relação aos atores envolvidos definidos para a pesquisa (legislações ambientais 

estaduais) observa-se que assim como nos países desenvolvidos como Holanda, Reino com 

Unido e Noruega, no Brasil os órgãos ambientais adotam o critério de aceitabilidade de risco 

baseado no Risco Social, isto é, curva FxN (Frequência versus o Número de fatalidades), que 

estabelece a relação de distribuição acumulativa da probabilidade de ocorrência do evento 

acidental com o número esperado de fatalidades de indivíduos situados na área de impacto 

para cada cenário de acidente. Os órgãos ambientais estaduais, como CEPRAM, FEEMA, 

CETESB, FEPAM dentre outros, possuem critérios e métodos com diferentes perfis de curva 
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FxN, para aprovação da instalação e operação de um empreendimento em uma locação 

geográfica, e como nos países da Europa, os resultados obtidos são utilizados para o 

planejamento e aprovação do uso do solo e da instalação em um local, considerando os riscos 

do tipo de indústria para a região (CHAVES, L.; MAINIER, 2005).  

Geralmente o Estado de São Paulo serve como referência para critérios de análise de risco 

para outros Estados da Federação, como o Estado de Pernambuco que mesmo já tendo órgão 

ambiental não possui ainda uma norma com critérios para análise de risco definidos. O 

Quadro 19 abaixo mostra as recomendações específicas e os critérios de danos destes órgãos 

ambientais: 

 

Quadro 19 – Recomendações específicas e critérios de danos 

 

Órgão Ambiental 

Legislação e Recomendações 

específicas 

Critérios de danos  

Considerações 

Possui Não possui Possui Não possui 

 

CPRH (PE) 
  

X 

  

X 

Toma como referência 

as normas da CETESB 

 

 

CEPRAM (BA) 

 

 

X 

   

 

X 

 Baseados na norma da 

OSHA (Occupational 

Safety & Helth 

Administration)  

FEEMA X  X   

 

CETESB 
X  X  Critérios de danos em 

revisão 

FEPAM X  X   

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Apesar destes órgãos adotarem o mesmo modelo conceitual de critério baseado no Risco 

Social, verificou-se que cada Estado possui procedimentos diferentes quanto ao perfil da 

curva e também em relação aos valores de freqüência versus número de fatalidades para 

definir a aceitabilidade do risco, como representado na Figura 23: 
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Figura 23 - Critério de aceitabilidade de danos  

Fonte: CEPRAM , FEEMA, CETESB, FEPAM. 

 

3.1.8 Filosofias de segurança contra incêndio 

 

As filosofias na área de segurança contra incêndio constituem-se em: 

 medidas preventivas 

 medidas protetoras 

As medidas preventivas se destinam em prevenir ou diminuir o risco de incêndio e geralmente 

são prevista na fase de projeto. Como exemplo desta medida, tem-se o distanciamento seguro 

entre fontes de calor e materiais combustíveis, distanciamento seguro entre as edificações etc. 

As medidas protetoras se destinam a mitigar ou diminuir o perigo de incêndio. Estas medidas 

se manifestam quando as medidas de prevenção falham, ocasionando o surgimento do 

incêndio. Estas medidas podem ser constituídas de medidas ativas e medidas passivas.  

As medidas ativas de proteção são aquelas que reagem ao estímulo do fogo, como por 

exemplo, sistema de detecção e alarme de incêndios, sistema de supressão como hidrantes e 

chuveiros automáticos, sistema de detecção de fumaça etc.  
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As medidas passivas de proteção segundo BERTO, (1991) “são aquelas incorporadas 

diretamente ao sistema construtivo, funcionam em situação de uso normal da edificação, 

reagem passivamente ao desenvolvimento do incêndio”. Como exemplo tem-se o controle dos 

materiais, compartimentação, proteções das estruturas metálicas e os meios de escape, como 

os elevadores e escadas de emergência.  

 

3.2 Conclusão sobre método de avaliação de risco baseado no desempenho  

 

Um método de avaliação de risco de incêndio por desempenho envolve um quadro que 

acompanha um processo de pensamento analítico (FITZGERALD, 2004), ou seja, uma forma 

de pensamento com objetivo de explicar o risco de incêndio, através da decomposição em 

partes mais simples, que são mais facilmente explicadas ou solucionadas, e uma vez 

entendidas tornam possível o entendimento do todo.  

Uma das partes deste todo, destacados nesta conclusão, são as ferramentas de identificação 

dos perigos (seção 3.1.5.1) que permitem visualizar a anatomia da falha, ou seja, o caminho 

que foi percorrido até o acidente.  Todas estas ferramentas obtêm como resultados esperados, 

uma lista de soluções, ou uma lista de perigo, ou mesmo uma lista dos possíveis cenários que 

podem ocorrer.  

Será utilizado nesta pesquisa, como ferramenta de identificação dos perigos a “árvores de 

falhas” para o cenário do acidente de um BLEVE, assunto que será desenvolvido no próximo 

capítulo (grifo nosso). 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento
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4. BOILING LIQUID EXPANDING VAPOR EXPLOSION - BLEVE 

 

O objetivo dessa seção é descrever o fenômeno do BLEVE alguns mecanismos que 

identificam o seu surgimento e seus efeitos. Este capítulo está disposto abaixo conforme 

diagrama 4. 

 

 

 

Diagrama 4 - Estruturação do Capítulo 4 - BLEVE 

Fonte: Elaborado do autor 
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O BLEVE são as iniciais de "Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion" segundo Casal 

(2008), um dos primeiros a propor a sigla BLEVE foi Walls
13

 (1979), onde descreve o 

fenômeno como "uma falha de um grande recipiente em duas ou mais peças que ocorrem num 

momento em que o líquido do recipiente está a uma temperatura acima de seu ponto de 

ebulição à pressão atmosférica normal" (WALL,1979 apud CASAL,2008, p.147).  

Posteriormente, Reid
14

 (1979) definiu BLEVE como "a perda repentina de contenção de um 

líquido que está a uma temperatura superaquecida das condições atmosféricas" (REID,1979 

apud CASAL, 2008, p.147). E mais recentemente O CENTER FOR CHEMICAL PROCESS 

SAFETY (CCPS, 1999 p.1) definiu BLEVE como: 

"uma súbita liberação de uma grande massa de líquido superaquecido sob pressão 

para o atmosfera. A súbita liberação pode ocorrer devido à falha causada pelo 

envolvimento em fogo, corrosão, defeitos de fabricação, superaquecimento interno, 

etc”.  

Todas essas definições se referem apenas à explosão de um vaso, a rigor um BLEVE não 

envolve, necessariamente, efeitos térmicos. No entanto, se, como geralmente acontece, o 

material contido no reservatório é inflamável, a explosão é seguida de rápida combustão do 

combustível, dando origem a uma fireball (bola de fogo), imediatamente após a explosão. 

Portanto, na prática, um BLEVE é geralmente associada a uma bola de fogo, tornando-se um 

acidente que combina os efeitos mecânicos de uma explosão e os efeitos térmicos de um fogo 

(CASAL 2008).  

De acordo com Edson Haddad, Gerente da Divisão de Gerenciamento de Riscos da CETESB, 

BLEVE é: 

“[...] um fenômeno físico resultante da liberação repentina de um líquido mantido a 

uma temperatura acima do seu ponto de ebulição a pressão atmosférica (líquido 

superaquecido). O súbito decréscimo da pressão resulta na violenta vaporização de 

uma fração do líquido e na formação de uma nuvem de vapor e gotículas que podem 

ultrapassar 200 vezes o volume inicial, o que é suficiente para gerar ondas de 

pressão (deslocamento do ar a alta velocidade) e fragmentos. Em outras palavras, o 

BLEVE é o fenômeno de explosão de um tanque com projeção de fragmentos e de 

expansão adiabática” (HADDAD, 200- p. 1) 

 

                                           
13

 WALLS, W.L. Fire Command,v 22. Maio, 1979. 
14

 REID, R.C. Science. v.203, 1979. 
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A Figura 24, a seguir, mostra um desenho esquemático de um BLEVE com as fases líquida, 

vapor e vapor/líquida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Fases de BLEVE 

Fonte: Adaptado de YU e VENART (1996) 

 

4.1 Mecanismo de ignição de um BLEVE 

 

Segundo Abbasi e Abbasi (2006) as etapas envolvidas em um BLEVE podem ser 

identificados quando houver algumas das condições, conforme Figura 25. 

1)Propagação da onda de despressurização de vapor 

causada pelo descarga da massa através da fenda; 

2) Propagação da onda de compressão causada pela 

elevação da interface (na região do vapor); 

3) propagação da onda de despressurização de vapor 

causada pelo descarga da massa através da fenda e 

onda de compressão causada pela elevação da 

interface das duas fases; 

4) propagação da interface entre as duas fases e a 

fase líquida. 

 

 

 

  

 

duas 

fases 

líquido 

vapor 
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Figura 25 - Mecanismo de um BLEVE 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

a) Vaso com carga térmica ou falha devido uma fadiga, ter sido atingido por “míssil” 

(estilhaços) ou corrosão 

Se um recipiente contendo gás liquefeito sob pressão, ou seja, um líquido confinado a uma 

temperatura acima do ponto de ebulição à pressão atmosférica, obtém radiação de calor 

proveniente de um incêndio nas proximidades fazendo aumentar a  pressão no interior do 

vaso. Quando esta pressão atinge a pressão de ajuste da válvula de alívio de pressão, a válvula 

opera. Como a válvula libera o vapor do líquido para a atmosfera, o nível do líquido dentro do 

vaso então decresce. Este líquido é eficaz no resfriamento de parte das paredes do vaso que 

está em contato com ele, mas o vapor não é. A proporção da parede do vaso, que tem a 

vantagem de refrigeração cai quando o líquido se vaporiza. Depois de um tempo, a parte do 

metal que não é refrigerada pelo líquido também fica exposto à carga térmica, enfraquece, e 

pode então romper. Isso pode ocorrer mesmo que a válvula de alívio de pressão pode estar 

operando corretamente  

MECANISMO 
DE

UM BLEVE

Vaso c/ carga 
térmica, fadiga, 

estilhaço e 
corrosão 

Vaso  com 
perda de 

resistência 
mecânica

Despressurizaç
ão instatânea e 

explosão

Rompimento 
do vaso

Bola de fogo 
ou dispersão 

de gases
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O vaso também pode falhar, mesmo na ausência de envolvimento em incêndio, se caso ele 

acidentalmente for atingido por mísseis provenientes de outro vaso explodindo nas 

proximidades, como aconteceu durante a série explosões na instalação de GLP na Cidade do 

México (KHAN; ABBASI, 1998a) 

 

b) Vaso com perda de resistência mecânica 

Um vaso pressurizado é projetado com um conjunto de válvula de alívio de pressão, mas que 

atua apenas em condições de temperatura do projeto. Se o metal tem sua temperatura elevada 

devido a carga térmica exercida por um incêndio nas proximidades, pode perder resistência 

suficiente e causar a ruptura. Por exemplo, o aço usado normalmente para construir  vasos de 

GLP pode falhar quando o vaso é aquecido a temperatura de aproximadamente 650 ◦ C e sua 

pressão chegar próxima de 15 atm. 

 

c) Despressurização instantânea e explosão 

 Quando um vaso falha, há despressurização instantânea. O líquido dentro do vaso, que até 

então estava em um temperatura correspondente a uma alta pressão, é de repente submetido à 

pressão atmosférica, mas em uma temperatura bem acima do seu ponto de ebulição. Em 

outras palavras o líquido é superaquecido, porém há um limite para este superaquecimento, 

que varia para cada líquido, onde os líquidos podem suportá-lo. Se a temperatura do líquido 

dentro do vaso despressurizado estiver acima desta "temperatura limite de superaquecimento" 

haverá nucleação instantânea e homogênea. Isso poderia causar uma súbita e violenta 

lançamento de uma grande parcela do líquido, resultando em um líquido em ebulição com 

expansão e explosão de vapor - BLEVE (YU; VENART, 1996). 

 

d) Rompimento do vaso 

Com o vaso danificado, o líquido vaporiza subitamente, o seu volume aumenta mais de mil 

vezes, além do aumento do vapor já existente, gerando uma poderosa onda de choque. A 

magnitude da onda de choque é muito maior do que a causada pela explosão de uma  nuvem 
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de vapor que ocorre em uma quantidade idêntica de material. Com o vaso danificado suas 

peças serão impulsionadas para o exterior, o líquido pode ser espirrado e atingir o chão 

próximo formando poças de curta duração antes de se  vaporizar. Estas poças podem ser 

incendiar se o líquido for inflamável.  

O vaso envia grandes e pequenos fragmentos atirando em altas velocidades em todas as 

direções. Os mísseis podem muitas vezes, ocasionar danos a outros armazenamento de gás 

liquefeito sob pressão, levando-os também a outro BLEVE.  

Esse "efeito dominó" foi testemunhado na Cidade do México em 1984, causando o maior 

número de perdas de vidas já ocorrida em um acidente com explosão na indústria de processo. 

(KHAN; ABBASI, 1998b e 1998c).  

 

e) Bola de fogo ou dispersão de gases 

Se a substância em causa não é inflamável ou tóxica, como a água em caldeiras, a onda de 

pressão e os mísseis são os únicos efeitos da explosão. Mas, se a substância é inflamável, 

como é frequentemente o caso, a mistura de líquido/gás liberado pela explosão pega fogo, 

dando origem a uma bola de fogo. 

 

 

4.2 Efeitos de um BLEVE 

Como foi visto no item “e” acima, Um BLEVE causa diferentes efeitos físicos como: 

radiação térmica, ondas de pressão e fragmentação. Isto vai depender, se a substância é ou não 

inflamável. A Figura 26 mostra um exemplo de um tanque envolvido em fogo tendo dois 

caminhos a seguir se for inflamável ou não. 
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Figura 26 - Efeitos de um BLEVE 

Fonte: Adaptado de zonaderisco.blogspot.com/2008/12/BLEVE-em-trem-cargueiro-em-murdock.html 

 

 

4.2.1 Efeito de dispersão tóxica 

Os acidentes com BLEVE sem fogo, geralmente usam produtos como amônia, cloro, 

clorobutadieno e fosgênio que causam a dispersão tóxica, Abbasi (2006). Dentre os acidentes 

do passado com BLEVE, um terço deles não envolviam líquidos inflamáveis, a maioria foi 

associado com gases tóxicos de cloro (14%), amônia (10%) e fosgênio (2%) correspondendo 

a 76% dos BLEVEs não inflamáveis. (KHAN; ABBASI, 1998a e 1999). 
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4.2.2 Efeito de radiação térmica 

 

Se a substância é inflamável, como muitas vezes acontece na indústria de processo (por 

exemplo, gás liquefeito de petróleo como o butano ou propano), a mistura de líquido / gás 

liberado pela explosão provavelmente irá pegar fogo, dando origem a uma bola de fogo de 

forma aproximadamente hemisférica, inicialmente ao nível do solo (CASAL, 2008). Como a 

bola de fogo cresce, a turbulência do fogo arrasta o ar para dentro da bola de fogo. 

Simultaneamente, a radiação térmica vaporiza as gotículas de líquido e aquece a mistura. 

Como resultado desses processos, toda a massa turbulenta aumenta de volume, evoluindo para 

uma forma aproximadamente esférica que se eleva, deixando um rastro de diâmetro variável. 

Essa bola de fogo pode ser muito grande, causando uma forte radiação térmica (ROBERTS,  

GOSSE; HAWKSWORTH, 2000; NOVOZHILOV, 2003). 

A bola de fogo de um BLEVE é esferoidal, quando totalmente desenvolvida, na decolagem 

adquire uma forma de cogumelo podendo atingir outros armazenamentos levando-os também 

a outro BLEVE (ver Figura 27).  

 

 

 

Figura 27 - Forma elíptica de uma bola de fogo resultante de um BLEVE 

Fonte:CR4: the engineer‟s place for news and discussion  
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4.2.3 Efeito de fragmentação 

 

Os fragmentos dos vasos podem se tornar mísseis com alta velocidade que será impulsionado 

para uma longa distância e que atingirá qualquer coisa que encontrar pela frente. A energia 

interna do conteúdo do vaso é parcialmente convertido em energia cinética dos fragmentos 

(VAN DOORMAAL; WEES 2005). O exemplo deste efeito é mostrado na Figura 28, abaixo:  

 

 

 

Figura 28 - Efeito de fragmentação de resultante de um BLEVE na Refinaria REDUC 

Fonte: http://pt.scribd.com/doc/39613096/EXPLOSAO-ESFERA 

 

4.2.4 Efeito de onda de choque 

 

O efeito da onda de choque de um BLEVE é conseqüência da rápida evaporação de uma 

fração de líquido superaquecido. A transição de líquido para vapor é acompanhada pelo súbito 

aumento de volume do produto, que ocasiona o deslocamento de ar ao seu redor (VAN DEN 

BERG et al, 2004). Esta forma de energia mecânica é transmitida para a atmosfera na forma 

de onda de choque. Esta onda de choque causa uma mudança transiente nos parâmetros 

estáticos e dinânicos do gás como: pressão, densidade e velocidade das partículas. Isto 

significa que a onda de choque tem o potencial de causar danos aos objetos devido à sobre 

pressão ou ao movimento de corrente ocasionadas pela força do vento. Geralmente estes 
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parâmetros aumentam rapidamente ou instantaneamente depois descrescem gradualmente 

abaixo dos valores ambientais, ou seja, uma fase de pressão negativa é desenvolvida.  

Posteriormente, os parâmetros retornam aos valores atmosféricos. Geralmente a onda de uma 

explosão dura frações de segundo (VAN DOORMAAL e WEES, 2005). 

A forma típica da passagem de uma onda de choque sobre um alvo é ilustrado abaixo na 

Figura 29. 

 

 

Figura 29 - Fases de uma onda de choque e seus efeitos sobre estruturas alvos 

Fonte: Kinney e Graham (1985) 

 

 

Fase (A) mostra uma condição normal do local. A fase (B) mostra a detonação do explosivo 

com o pico de sobre pressão, aumentando bruscamente a pressão acima da pressão 

atmosférica e determina a forma da onda de choque. Segue um decréscimo em forma similar à 
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logarítmica até uma fase de pressão “negativa”, fase (C). Por fim, a tendência natural é a 

estabilização, atingindo novamente a pressão atmosférica (D) . 

Este efeito de pressão “negativa” (sucção), na verdade, é a diminuição da pressão abaixo da 

atmosférica, ocorrendo devido à contração dos fluidos que expandiram na explosão para 

proporcionar o equilíbrio do sistema (KINNEY e GRAHAM ,1985). 

 

4.3 Conclusão sobre BLEVE 

É importante ressaltar que nessa pesquisa será estudado o efeito térmico de um BLEVE no 

pipe-rack metálico e não envolverá a temática relacionada aos efeitos da onda de choque e 

fragmentação ocasionada durante a explosão deste fenômeno, por entender que existe uma 

ampla exploração na literatura voltada ao assunto. No capítulo a seguir serão mostradas a 

estrutura de aço, sua composição e os efeitos térmicos nas propriedades deste material.  
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5 AÇOS ESTRUTURAIS  

 

Neste capítulo será mostrado a composição do aço estrutural, seu comportamento e a perda de 

algumas propriedades diante de ações térmicas. O diagrama 5 abaixo mostra a estruturação 

deste capítulo. 

 

 

Diagrama 5 – Estruturação do capítulo 5 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

5.1 Composição do aço estrutural 

 

Segundo o INTERNATIONAL IRON AND STEEL INSTITUTE-IISI, o aço estrutural é uma 

liga ferro-carbono contendo menos de 2% de carbono, além de pequena quantidade de outros 
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elementos químicos como o manganês, silício, fósforo, enxofre e oxigênio. Este aço depende 

do teor de carbono para desenvolver sua resistência, e tem limite de escoamento entre 170 e 

275 MPa. O ASTM A36 é um aço típico deste grupo e que será considerado como referência 

nesta pesquisa, sua composição e propriedades mecânicas são apresentadas na Tabela 2, 

abaixo.  

 

Tabela 2 - Composição do aço ASTM A36 

ELEMENTO QUÍMICO ASTM A 36 

% C 0,26 máx. 

% Mn ... 

% P 0,04 máx. 

% S. 0,05 máx 

% Si 0,40 máx. 

% Ni ... 

% Cr ... 

% Mo ... 

% Cu 0,20 (quando solicitado) 

% V ... 

% Nb ... 

Propriedades mecânicas  

Limite de resistência, MPa 400-550 

Limite de escoamento, MPa 250 mínimo 

 

Fonte: Pannoni (2004) 

 

 

5.2 Comportamento dos aços estruturais sob condições térmicas 

O aço é o elemento estrutural de maior uso nos prédios industriais. Isto devido as suas 

qualidades como: alta resistência e boa ductilidade, que irá torná-lo um material ideal 

estruturalmente. Entretanto, é significativamente fraco às temperaturas de um incêndio, a tal 

ponto que membros superficialmente não protegidos podem falhar depois de 5 a 10 minutos 

de exposição (FITZGERALD, 1986; ZALOSH, 2003). Este período de tempo pode variar 

para valores menores na casa de segundos, vai depender da intensidade da “radiação térmica” 
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que o aço ficou exposto (grifo nosso). Vários pesquisadores reconhecem a radiação térmica 

como a forma de transferência de calor dominante em incêndio comparado com a condução e 

a convecção (TIEN; LEE; STRETTON, 2002). A forma de transferência de calor por radiação 

será mostrado a seguir.   

 

5.2.1 Transferência de calor por radiação térmica no aço 

 

O mecanismo de radiação consiste, simplificadamente, na emissão de ondas eletromagnéticas 

por um corpo aquecido (energia radiante) que absorvidas por um receptor (no caso desta 

pesquisa seria a estrutura de aço) transformam-se em energia térmica. a radiação térmica é em 

parte refletida , em parte transmitida ou emitida e em parte absorvida, ver Figura 30. 

 

 

Figura 30 - Distribuição da radiação incidente no aço 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O balanço de energia do fenômeno pode ser mostrado da seguinte forma: 

 

Radiação Incidente = Rad. Refletida + Rad. Absorvida + Rad. Transmitida (emitida) 
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Em termos percentuais o balanço de energia pode ser escrito com os coeficientes abaixo: 

(estes coeficientes serão discutidos no capítulo 5 – metodologia)  

1=                  ( 1 ) 

 

Onde:  

  = refletividade (fração da energia incidente que é refletida pela superfície do corpo 

receptor); 

  = absortividade (fração da energia incidente que é absorvida pelo corpo receptor); 

  = emissividade (fração da energia incidente que é transmitida através do corpo receptor). 

 

A descrição do exemplo ilustrado na Figura 30, acima, está relacionada com tema deste 

trabalho na qual mostra a incidência de energia proveniente de uma explosão de uma esfera 

que emitirá uma radiação térmica no pipe-rack metálico e, por ambas estarem a diferentes 

temperaturas, ocorrerá uma transferência de calor do corpo de temperatura mais elevada para 

o corpo de menor temperatura, até que haja equivalência de temperatura entre elas, ou seja, 

que o sistema tenda a atingir o equilíbrio térmico. Porém, antes de atingir o equilíbrio, a 

energia incidente terá parte transmitida para o lado oposto do material, parte refletida e parte 

absorvida.  

A energia absorvida pelo aço estará em um estado transiente de transmissão de calor até que a 

massa não acumula mais calor devido, ao calor que chega ser igual ao calor que sai, naquela 

temperatura ficando, portanto em equilíbrio térmico.  

 

5.2.2 Propriedades do aço estrutural em situação de incêndio 

 

Segundo Milke (2002) um fator importante a ser observado no aço estrutural quando 

submetido ao fogo é a mudança nas suas propriedades mecânicas e térmicas, onde em altas 

temperaturas as propriedades mecânicas deste material são afetadas com a perda de fatores 

chave como: limite de escoamento e módulo de elasticidade. Assim como nas propriedades 



104 

 

térmicas como: coeficiente de expansão térmica, calor específico e condutividade térmica. 

Todas estas propriedades, exceto a densidade, são extremamente afetadas pela temperatura. A 

seguir será mostrado de acordo com a NBR 14323 e complementado por Milke (2002) as 

propriedades mecânicas e térmicas do aço submetido em situação de incêndio. 

 

 

5.2.2.1 Propriedades mecânicas 

a) Limite de escoamento e módulo de elasticidade 

 

A exposição do aço a temperaturas elevadas faz modificar suas características físicas e 

químicas, o que causa redução de rigidez e de resistência. A equação abaixo fornece fatores 

de redução relacionados aos valores de temperatura ambiente de 20°C, para o limite de 

escoamento e para o módulo de elasticidade dos aços estruturais em temperaturas elevadas, 

respectivamente, a saber: 

     
     

  
           ( 2 ) 

     
    

 
           ( 3 ) 

      = limite de escoamento do aço a uma temperatura θa 

    = limite de escoamento do aço à temperatura ambiente de 20°C 

       = módulo de elasticidade do aço à temperatura θ; 

    = módulo de elasticidade do aço à temperatura ambiente de 20°C 

A influência da temperatura das propriedades mecânicas, por exemplo, do aço A36 é 

apresentado no Gráfico 1, abaixo. 
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Milke (2002) observou de acordo com o Gráfico 1, acima, que na temperatura de 538° o 

limite de escoamento do aço é de aproximadamente 60% do valor na temperatura ambiente, 

assim como o módulo de elasticidade que tem uma considerável perda com a elevação da 

temperatura.  

 

b) Densidade ou massa específica (ρa) 

 

A densidade é a razão entre o peso e o volume que ocupa um material. No caso do aço pode 

ser considerada constante em qualquer temperatura e igual a: 

 

ρa = 7850kg/m
3          

( 4 ) 
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Gráfico 1 - Efeito da temperatura nas propriedades mecânicas do aço ASTM A36 

Fonte: Milke (2002) 
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5.2.2.2 Propriedades térmicas 

 

a) Calor específico (Ca) 

 

O calor específico é uma grandeza física que define a variação térmica de uma substância. Em 

termos práticos é a quantidade de calor necessário fornecer à unidade de massa de uma 

substância para elevar a sua temperatura de um grau (ver Gráfico 2). No caso do aço pode ser 

determinado da seguinte forma: 

 

     θ          

                                
              

                ( 5 ) 

 

      θ         

       
     

      
           ( 6 ) 

 

      θ         

       
     

      
           ( 7 ) 

 

      θ          

      
 

    
           ( 8 ) 
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Gráfico 2 - Calor específico do aço 

Fonte : Elaborado pelo autor 

 

b) Condutividade térmica 

A condutividade térmica é um parâmetro que indica a velocidade com que o calor é 

conduzido no interior de um material, ou seja, a capacidade de transmissão de calor de uma 

face à outra. A condutividade térmica do aço varia com o aumento da temperatura (ver 

Gráfico 3) e pode ser determinada da seguinte forma: 

 

     θ        
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Gráfico 3 - Condutividade térmica do aço 

Fonte : Elaborado pelo autor 

 

 

c) Alongamento ou expansão térmica linear 

 

O alongamento do aço varia com o aumento da temperatura (ver Gráfico 4) e pode ser 

determinado da seguinte forma: 

 

     θ          

  

 
                        

                   ( 11 ) 

 

      θ         

  

 
                     ( 12 ) 
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      θ          

  

 
                            ( 13 ) 

Onde: 

     = comprimento a temperatura de 20°C 

     = expansão térmica provocada pela temperatura; 

    = temperatura do aço em °C. 

 

 

Gráfico 4 - Alongamento do aço 

Fonte : Elaborado pelo autor 

 

5.2.3 Temperatura crítica e sua influência nas propriedades do aço 

 

Segundo Gillie (2009)  denomina-se temperatura crítica a temperatura na qual o material 

perde muito de sua resistência e não pode mais suportar a carga de projeto (carga máxima 

permitida pelas disposições estruturais dos códigos de construção), ou seja, a temperatura 

crítica seria a temperatura do aço que leva ao colapso um determinado elemento estrutural (no 

caso deste estudo o pipe-rack). 

Segundo Martins (2000) tradicionalmente, adota-se o valor de 550°C para a temperatura 

crítica. Isto porque, no método das tensões admissíveis, muito usado até o final da década de 

80 para dimensionamento de estruturas de aço, um elemento dimensionado à temperatura 
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ambiente considerado 20°C, com total aproveitamento do material (sem folga), atendia à 

condição: 

 

fat = α fco            ( 14 ) 

 

Onde: 

fat = tensão nominal atuante no elemento; 

fco = tensão nominal que causa o colapso do elemento; 

α = fator de segurança, geralmente igual a 0,60 (ao produto α fco dá se   

o nome de tensão admissível). 

 

A temperatura de 550°C, considerado como crítica influencia na propriedade mecânica do aço 

com a perda do limite de escoamento do aço, onde este limite se reduz à aproximadamente 

60% do seu valor a 20°C, causando uma redução da tensão que leva ao colapso equivalente 

àquela provocada pelo fator de segurança α. Ou seja, a 550°C, ocorre uma neutralização desse 

fator de segurança. 

Nota-se que este valor de temperatura crítica com redução do limite de escoamento está muito 

próximo do valor de 538°C obtido experimentalmente por Milke (2000) para o aço ASTM 

A36 (citado na seção 5.2.2.1 item a), onde houve também uma redução de escoamento muito 

próximo a 60%. Ou seja, a temperatura crítica do aço é muitas vezes considerada 550°C, mas 

varia dependendo do tipo e tamanho do aço como exposto na Tabela 3, abaixo: 

 

Tabela 3 - Tipo de aço e temperatura crítica 

Tipo de aço Referência Temperatura crítica 

Aço estrutural ASTM 538 °C 

Armadura de aço para 

concreto  

 

ASTM 

 

593°C 

Cordoalhas para concreto 

protendido 

ASTM  

426°C 

Aços leves Eurocode 3 350°C 

Fonte: Parkinson e Kodur (2007) 
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Ao manter a temperatura do aço abaixo da temperatura crítica, é possível garantir que a sua 

resistência não seja reduzido a menos de 50% do valor de origem (PARKINSON; KODUR, 

2007).  

A temperatura crítica influência também na propridade térmica do aço. Gillie (2009) comenta 

que a conseqüência do aquecimento provoca a expansão térmica linear que causam grandes 

deformações devido à mudança de comprimento dos membros aquecidos. A temperatura do 

aço, neste momento, é geralmente considerada como temperatura crítica.  

Parkinson (2001) enfatiza que o valor da temperatura crítica deve ser usado como critério de 

temperatura sob o enfoque no desempenho, em outras palavras, este autor quer dizer que, a 

temperatura crítica é o valor utilizado como “critério de desempenho” para um projeto com 

estrutura de aço baseado no desempenho (grifo nosso).  

A temperatura crítica está diretamente relacionada com a intensidade de radiação que provoca 

esta temperatura, também chamada de radiação térmica crítica, a definição de radiação 

térmica crítica será visto na seção a seguir. 

 

5.2.3.1 Intensidade de radiação térmica crítica 

 

A superfície dos materiais podem se ignizar como conseqüência da radiação térmica de um 

incêndio. Com relação a isto, a intensidade de radiação e a duração exposta são importantes. 

Quanto maior o tempo de exposição menor será a intensidade radiação requerida para ignizar 

à superfície do material. Abaixo de determinado valor de intensidade de radiação a ignição 

não ocorrerá. Este valor limite define o conceito de “intensidade de radiação crítica”, ver 

Gráfico 5, abaixo. Esta intensidade de radiação crítica, a partir do material que está sendo 

considerado, depende de algumas circunstâncias como: (LIE, 1972) 

 Presença de fogo, em contato direto com a superfície do material; 

 Presença de fogo, sem contato direto com a superfície do material; 

 Ausência de fogo. 
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Gráfico 5 - Intensidade de radiação crítica 

Fonte: Engelhard (2005) 

 

A partir da intensidade de radiação crítica envolvida numa propagação de incêndio é possível 

indicar valores globais de nível de temperatura a qual os danos mecânicos podem ocorrer.  

 

5.3 Conclusão sobre aços industriais 

 

Após a verificação da composição, da transferência de calor e as mudanças na propriedades 

do aço frente ao fogo cabe ressaltar que esta pesquisa terá como foco de estudo, quantificar a 

temperatura crítica, considerado como critério de desempenho dentro da estruturação do 

método de avaliação de risco mostrado no capítulo 3. Na verdade o propósito é encontrar a 

radiação térmica crítica e posteriormente a temperatura crítica, ambas através de modelo 

numéricos e computacional. No capítulo seguinte serão vistos os referidos modelos que 

relacionam temperatura crítica, intensidade de radiação térmica crítica e as hipóteses para se 

chegar aos danos estruturais. 
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6 MÉTODO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo serão descritos os modelos numéricos (modelagem computacional e manual) 

utilizados para o cálculo da radiação térmica provocada pela bola de fogo de um BLEVE e 

dos danos provocados por esta energia. Primeiramente será mostrada a forma manual do 

cálculo para determinação da radiação térmica (modelo proposto por engelhard) e para os 

danos da radiação térmica (modelo proposto por Van Den Bosch). A modelagem 

computacional será desenvolvida através do software Effect 8.1.1 que possui duas formas de 

calcular o BLEVE: estático e dinâmico. O diagrama 6 abaixo, mostra a estruturação deste 

capítulo. 

 

Diagrama 6 - Estruturação do capítulo 6 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Segundo Garcia (1998), o método representa um procedimento racional e ordenado, 

constituído por instrumentos básicos na qual utiliza a reflexão e a experimentação para 

proceder ao caminho (significado etimológico de método) para alcançar os objetivos 

preestabelecidos no planejamento da pesquisa. 

 

6.1 Modelos 

 

Segundo Cougo (1997), o modelo é uma representação abstrata e simplificada de um sistema 

real, com a qual se pode explicar ou testar o seu comportamento, em seu todo ou em partes. No 

entendimento de Naylor et al.
15

 apud Guimarães (2002, p 22), o modelo científico é definido 

como: 

“uma abstração de um sistema real, que possa ser utilizada com propósitos de 

predição e controle, tendo como finalidade a de permitir ao analista determinar em 

que proporções uma ou mais mudanças em determinados aspectos de um sistema, 

representado pelo modelo, poderão afetar o sistema ou parte dele”.  

 

Bettini (2000) complementa dizendo que o modelo é um sistema artificial, concebido para 

representar de forma simplificada um sistema real. Os modelos podem ser conceituais, físicos 

ou numéricos. O modelo conceitual descreve a informação que o sistema vai gerenciar e 

permite abstrair e compreender melhor o ambiente observado; Os físicos são representações 

físicas de sistemas reais, como exemplo, os simuladores físicos (túneis aerodinâmicos, 

maquetes, etc); já os modelos numéricos são abstrações de sistemas reais, representados por 

expressões contendo variáveis, parâmetros e constantes. Estes últimos são classificados em: 

probabilísticos e determinísticos.  

O modelo numérico é probabilístico quando contém variáveis aleatórias. No caso 

determinístico, ao contrário, a variável aleatória é ausente Guimarães (2002).  Na Figura 31 

tem-se os três modelos com destaque ao modelo definido desta pesquisa. 

 

                                           
15

 NAYLOR, T. H.; BALINTFY, J. L.; BURDICK, D. S.; CHU, K. Técnicas de Simulação em Computadores. 

Ed. Vozes. 1966. 
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Figura 31– Esquema representativo da classificação de modelo 

Fonte: Adaptado de Bettini (2000) 

 

6.1.1 Modelos de BLEVE 

 

Na literatura especializada há diversos modelos que descrevem o fenômeno do BLEVE. 

Alguns modelos descrevem a bola de fogo do BLEVE como um fenômeno dinâmico. 

Tipicamente, a bola de fogo começa como uma bola pequena, que em poucos segundos cresce 

em tamanho até alcançar o diâmetro máximo (MARTINSEN; MARX, 1999). A respeito deste 

comportamento dinâmico, os modelos que calculam a bola de fogo consideram ou não este 

dinamismo, como será visto a seguir.  

 

6.1.1.1 Modelo Estático 

 

Segundo Martisen e Marx (1999) esta técnica como na maioria dos modelos de radiação, 

ignora o comportamento da bola de fogo, tratam a bola de fogo como um evento estático e 
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simplesmente assume que o diâmetro e o poder emissivo da superfície da bola de fogo 

atingem seus valores máximos instantaneamente e permanecem constantes durante toda a 

duração do evento.  

 

6.1.1.2 BLEVE Modelo Dinâmico 

 

O modelo dinâmico foi desenvolvido baseado em pesquisas experimentais. Este modelo 

fornece uma representação mais realista do verdadeiro comportamento da bola de fogo, pois 

leva em consideração, o crescimento da bola de fogo, na qual muda as características da 

radiação, ou seja, ao contrário dos modelos estáticos, o modelo dinâmico contabiliza o 

comportamento de variáveis no tempo, a fim de prever com mais precisão as consequências 

da radiação térmica da bola de fogo real (MARTINSEN; MARX, 1999). A Figura 32, abaixo, 

mostra a diferença entre os dois modelos. 

 

Figura 32 – Comparação entre os modelos de BLEVE Estático e Dinâmico 

Fonte: Martinsen; Marx, 1999 

 

 

A seguir serão apresentados os modelos que foram utilizados nesta pesquisa. Na seção 6.2 

será descrita a modelagem numérica manual, que calcula teoricamente o efeito térmico de um 

BLEVE de forma estática, bem como o modelo do cálculo dos danos de origem térmica 

ocasionados pelo BLEVE nas estruturas. Na seção 6.3 será descrito a modelagem numérica 

computacional, que tem como suporte técnico, as literaturas utilizadas nos referidos modelos 

manuais.  
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6.2 Descrição dos Modelos Numéricos 

6.2.1 Modelagem manual proposta por Engelhard, para o cálculo do efeito da 

radiação térmica da bola de fogo de um BLEVE. 

 

Este modelo de BLEVE estático é baseado nas informações obtidas da literatura “métodos 

para calcular os efeitos físicos devido à liberação de produtos perigosos” (Methods for the 

calculation of physical effects due to releases of hazardous materials) conhecido como Yellow 

Book. Esta literatura contém uma sólida informação científica reconhecida internacionalmente 

como padrão de referência em análise de conseqüências. Ele será utilizado para o cálculo da 

intensidade de radiação térmica (grifo nosso). 

Antes de iniciar o modelo numérico manual aproximado da radiação térmica liberada em uma 

bola de fogo, alguns importantes parâmetros devem ser explicados, pois contribuem no 

carregamento do calor ao objeto considerado. Estes parâmetros são: 

 

a) Poder Emissivo da Superfície (SEP) 

É o calor externo radiado por unidade de área da chama do material. O valor correspondente à 

emissão radiada vai depender do modelo adotado no cálculo, pois outros fatores como a 

formação de fumaça ou fuligem e a direção do vento podem influenciar amenizando a 

emissão radiada.  Assim a emissividade real do material pode ser escrita como: 

 

                                                                                             ( 15 ) 

 

Onde: 

ϛ = fração da superfície da chama convertida em fuligem. 

Para o caso de BLEVE estático, utilizado nesta pesquisa, este modelo desconsidera esta 

grandeza, ou seja, há formação de fuligem, então SEPreal= SEPmáx. 
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b) Fator de visão 

O fator de visão geométrico é a relação entre a energia de radiação recebida pela energia de 

radiação emitida, por unidade de área. O fator é determinado pelas dimensões e forma da 

chama e pela orientação e posição relativa do objeto (ver Figura 33). 

Em geral, uma forma geométrica conhecida é levada em consideração no cálculo como 

quadrado ou retângulo para um incêndio de poça, e uma esfera usada para uma bola de fogo. 

 

 

 

Figura 33 - Fator de Visão da bola de fogo ao objeto 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

c) Transmissividade atmosférica 

A transmissividade é a capacidade da atmosfera em transmitir energia eletromagnética, na 

qual considera o fato da radiação emitida ser parcialmente absorvida pelos gases presentes no 

ar entre o objeto que irradia e o objeto irradiado. Entre estes gases de grande importância 

prática para engenharia de segurança contra incêndio estão o vapor d‟água e o díóxido de 

carbono, que absorvem intensamente uma grande quantidade de espectro de radiação térmica 

entre 1 a 100 μm (1μm=10
-6

m) (TIEN; LEE; STRETTON, 2002). 



119 

 

A transmissividade atmosférica é igual ao valor unitário menos os fatores de absorção do 

vapor d‟água (αw) e o dióxido de carbono (αc). A seguinte expressão aproximada poder ser 

usada: 

                                                                                                                           ( 16 ) 

 

Ambos os fatores dependem da pressão de vapor parcial, o comprimento coberto pela 

radiação, a temperatura do objeto radiante e a temperatura ambiente. A pressão de vapor 

parcial do dióxido de carbono na atmosfera é normalmente 30N/m
2
, entretanto a pressão de 

vapor parcial d‟água depende sempre da temperatura e da umidade relativa. A Tabela 4 

mostra alguns valores de temperatura e pressão de vapor d„água. 

 

Tabela 4 - Valores de temperatura e pressão 

Temperatura d’água (°C) Pressão de vapor d’água (Pa) 

Pw° 

5 872 

10 1227 

15 1705 

20 2337 

25 3163 

30 4243 

35 5623 

Fonte: Adaptado de Lide (2006)  

 

 

De posse do valor da pressão parcial da água multiplicado pela umidade relativa e da pressão 

parcial do dióxido de carbono obtém-se pelo método aproximado dos fatores de emissão de 

vapor d‟água e dióxido de carbono, dados por Hottel
16

 e Saforin (1967) apud Engelhard 

(2005) e resumido por Mudan (1984), onde através do uso dos Gráfico 6 e 7 descritos abaixo, 

pode ser estimado os valores de αw e αc. Neste método, se caso não for dado o valor da 

temperatura, utiliza-se a temperatura de 1200 K.  

                                           
16

 HOTTEL, H. C.; SAFORIN, A. F. Radioative Transfer. New York: Ed. McGrawhill, 1967. 
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Gráfico 6 - Fator de absorção para vapor d‟água (αw) 

Fonte: Hottel e Saforin (1967) 

 

 

 

Gráfico 7 - Fator de absorção do dióxido de carbono (αc) 

Fonte: Hottel e Saforin (1967) 

 

 

Uma forma mais simples, que será usada nesta pesquisa, foi produzida por Bagster e Pittblado  

(1989) baseado na Gráfico 8, abaixo: 
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Gráfico 8 - Transmissividade em função da pressão de vapor d‟água e comprimento x.(temperatura radiante de 

1200 K) 

Fonte: Hottel e Saforin (1967) 

 

 

Assim o cálculo da transmissividade fica apenas em função da pressão de vapor d água: 

 

                                                                                                                  ( 17 ) 

 

Onde: 

Pw= pressão de vapor parcial da água no ar a uma umidade relativa (N/m
2
) 

x= distância da superfície da chama até o objeto (m) 

 

Esta fórmula somente pode ser usada para cálculos no limite entre: 

10
4 

< Pw.x < 10
5
 N/m. 

 

Após estas definições, será visto agora o cálculo do fluxo térmico de uma bola de fogo 

causado por um BLEVE, que pode ser realizado seguindo os passos do modelo numérico 

proposto por Engelhard (2005), conforme Figura 34, abaixo:  
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Figura 34 - Passos do modelo numérico 

Fonte: Adaptada de Engelhard (2005) 

 

 

 Passo 1: calcular a quantidade da gás liquefeito pressurizado (GLP) liberado em caso de 

completa falha do tanque: 

 

                                                                                                          ( 18 ) 

 

m  = massa do material inflamável em kg 

f  = fração do volume do tanque pressurizado com gás liquefeito. 

V   = volume do tanque em m
3
  

Vrel = quantidade de GLP que será liberado em caso de uma completa falha do tanque. 

ρmat = densidade do material inflamável dentro do tanque pressurizado em kg/m
3
 

 

 Passo 2: O raio da bola de fogo pode ser calculado da quantidade do material em 

combustão: 

Passo 1: 

Calcular a 
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envolvida no BLEVE

Passo 2: 

Calcular o raio do 
fireball

Passo 3: 
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Passo 4: 

Calcular a altura do 
fireball

Passo 5: 

Calcular a distância 
do centro do 

fireball ao objeto 

Passo 6:

Calcular o fator de 
visão

Passo 7: 

Calcular a fração 
de radiação térmica 
gerada pelo fireball
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disponível para 
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Passo 9
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real do fireball ao 

objeto

Passo 11 a 13

Calcular a 
transmissividade

Passo 14: 

Calcular o fluxo de 
calor a uma certa 

distância
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                                                                                                                            ( 19 ) 

 

rfb = raio da bola de fogo em m 

C1 = 3,24 m/kg 
0,325

 

m = massa do material inflamável em kg 

 

 Passo 3: tempo de duração da bola de fogo:      

 

                                                                                                                              ( 20 ) 

 

t = duração da bola de fogo em Segundos 

C2 = 0,852 s/kg 
0,26 

 

 Passo 4: altura da bola de fogo medido do centro da bola de fogo ao solo: 

 

                                                                                                                             ( 21 ) 

HBLEVE = altura do centro da bola de fogo ao solo (m). 

 

 Passo 5: distância do centro da bola de fogo ao objeto: 

 

           
         

  
   

                                                                                                  ( 22 ) 

 

xBLEVE = distância do objeto à projeção horizontal do centro da bola de fogo (m). 

HBLEVE = altura do centro da bola de fogo ao solo (m). 

 X = distância do centro da bola de fogo ao objeto radiado (m).  
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A Figura 35, a seguir, mostra a distância da bola de fogo ao objeto radiado utilizada no 

cálculo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 – Distância da bola de fogo 

Fonte: Adaptada de Engelhard (2005) 

 

 

 Passo 6: calcular valor máximo do fator de visão com a distância X: 

 

         
   

 
 
 

                                                                                                                    ( 23 ) 

Fvisão= fator de visão geométrico, (adimensional) 

rfb   = raio da bola de fogo (m). 

X   =  distância do centro da bola de fogo ao objeto radiado (m).  

 

 Passo 7: Calcular a fração de radiação térmica gerada pela bola de fogo (Fs). 

 

           
                                                                                                                ( 24 ) 

C2  =  0,00325 (N/m
2
)
0,32 

PSV = pressão de vapor do material dentro do vaso ( N/m
2
) 

 

 Passo 8: calcular o valor disponível para combustão: 

 

                                                                                                             ( 25 ) 

ΔH= calor disponível (J/kg) 

X 

HBLEVE 

XBLEVE 

x 

objeto 
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ΔHc= calor de combustão do material inflamável no seu ponto de ebulição (J/kg) 

ΔHv= calor de vaporização do material inflamável no seu ponto de ebulição (J/kg) 

Cp = capacidade de calor específico a pressão constante (J/kg.K) 

ΔT = diferença de temperatura entre a chama e temperatura ambiente (K) 

No cálculo é assumido o valor de ΔT = 1700K. 

 

 Passo 9: calcular o poder emissivo na superfície  (SEPreal) 

 

Para este modelo é assumido que não há formação de fuligem, então SEPreal= SEPmáx. 

        
       

       
   

                
 

   
                                                                                 ( 26 ) 

 

SEPreal = poder emissivo da superfície real, em J/m
2
s, que é a média de emissão de radiação da 

superfície da chama. 

SEPmáximo= poder emissivo da superfície máximo (J/m
2
s). 

 

A partir das medições de alguns poderes emissivos da superfície da bola de fogo é relatado 

que a bola de fogo do butano normalmente têm valores médios de SEP da chama visível entre 

300.10
3
 e 350.10

3
 J/m

2
s. SEPs localizado em áreas altamente emissivas pode chegar no  topo 

da bola de fogo com valores de até 500.10
3
 J/m

2
s. 

 

 Passo 10: Calcular a distância real da bola de fogo ao objeto. 

 

                                                                                                                                 ( 27 ) 

 

 x = distância da superfície da chama até o objeto (m) 

 

 Passo 11: calcular o fator de absorção de vapor d‟água αw para uma temperatura média 

de chama Tf em Kelvin, conforme Gráfico 6, e a distância “x” da superfície da chama.  
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Calcular a pressão parcial do vapor d‟água Pw em uma determinada temperatura em ° C e 

umidade relativa (UR). 

 

         
                                                

 

                                                                     ( 28 ) 

 

Agora Pw pode ser calculado. 

Com o Gráfico 6 será usada para obter o valor de αw. 

 

 Passo 12: calcular o coeficiente de absorção do dióxido de carbono  αc para uma 

temperatura média de chama Tf em Kelvin do Gráfico 7 e a distância “x” da superfície da 

chama.  

 

 Passo 13: o cálculo com a fórmula (29) em geral é mais adequada. Porém se o valor de 

Pw . x estiver entre 10
4
 e 10

5 
N/m, a fórmula (31) pode ser usada. Determinar a 

transmissividade atmosférica com: 

 

                                                                                                                           ( 29 ) 

 

Ou usar a Figura 6.4 da seção 6.5.2.4 

 

Passo 13a: Calcular a pressão parcial do vapor d‟água Pw em uma determinada temperatura 

em ° C e umidade relativa (UR). 

         
                                                

 

                                                                     ( 30 ) 

A alternativa para o cálculo da transmissividade atmosférica    pela fórmula abaixo: 

                                                                                                                   ( 31 ) 
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Passo 14: calcular o fluxo de calor numa certa distância do centro da bola de fogo 

                                                 
 

   
                                                              ( 32 ) 

 

q”= fluxo de calor numa certa distância 

  =transmissividade 

Para o cálculo do fator de visão, usa-se a distância X do centro da bola de fogo ao objeto e 

para o cálculo de    a distância x.  

 

6.2.2 Modelo proposto por VAN DEN BOSCH para determinação dos danos da 

radiação térmica do BLEVE na estrutura 

 

Este modelo é baseado nas informações obtidas do livro Métodos para determinação dos 

possíveis danos: pessoas e objetos (Methods for the determination of possible damage: to 

people and objects) conhecido como Green Book. Esta literatura descreve a relação entre o 

fenômeno físico (radiação do calor, explosão por sobre pressão e dosagens tóxicos) e o 

resultado do dano. Ele será utilizado para o cálculo dos danos nas estruturas de aço devido à 

radiação térmica.  

A expressão que se segue abaixo é chamada de equação do balanço térmico e pode ser 

considerado como simplificações precisas dos danos em uma estrutura. Em geral, a equação 

do balanço térmico é dada para representar a quantidade de calor absorvido por um membro 

estrutural exposto ao fogo. Com a ajuda do balanço térmico é possível estabelecer uma 

relação entre a intensidade de radiação que age em uma determinada superfície (qi em w/m²) e 

a temperatura o qual será alcança nesta superfície (Y em Kelvin). Esta expressão é válida para 

materiais com baixa condução de calor tais como madeira e material sintético (VAN DEN 

BOSCH, 1992).  

a . qi           ( 33 ) 

onde: 
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q= intensidade de radiação (W/m
2
) 

T= temperatura na superfície (K) 

T0= temperatura ambiente (K) 

a= coeficiente de absorção ( - ) 

 coeficiente de transferência de calor (W/m
2
.K) 

 = constante de stephan-Boltzmann (=5.67x 10
-8

 W/m
2
.K

4
 ) 

= emissividade ( - ) 

 

Especificamente para elementos estruturais de aço, a equação do balanço térmico é 

semelhante, porém com acréscimo do fator Si/Su, chamado de fator de forma: 

 

a . qi (Si/Su) 

       ( 34 ) 

 

onde: 

Si= perímetro exposto ao fluxo térmico 

Su= área da seção do aço aquecido 

A equação (34) forma a expressão básica que pode ser usado para determinar a temperatura de 

um membro do aço estrutural sem isolamento exposto ao fogo. 

 

Para se determinar  o tempo de exposição do aço relacionado com a intensidade de radiação, 

usa-se a equação (35) descrita abaixo: 

ΔT = 
  

     
 [a. qi  (Su/ Si) {


Δt 35 ) 

Onde: 
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  t =   tempo inicial para o intervalo de tempo considerado (s) 

 Δtintervalo de tempo considerado (s) 

 ΔT =  diferença de temperatura do aço  (K) 

  ρ  =  massa específica do aço ( = 7850 kg/m
3
) 

  c = calor específico do aço ( = 510  

  
. K) 

 A = superfície exposta do aço (m
2
) 

 

A seguir será descrito o fator de forma e os coeficientes de transferência de calor, 

emissividade e absorção utilizados nas equações (34) e (35). 

 

a) Fator de forma (ou fator de massividade) 

Um dos fatores que contribuem para a resistência ao fogo é a velocidade de aquecimento do 

componente, que governa o tempo transcorrido para atingir a temperatura de colapso (ou 

temperatura crítica). A velocidade de aquecimento é função das dimensões da seção. 

Este efeito de massividade é quantificado pelo chamado “Fator de Forma”, que corresponde à 

razão do perímetro aquecido Si sobre a área da seção transversal Su.. Ver Figura 36 (grifo 

nosso). 

 

 

Figura 36 - Superfície de um perfil de aço em que é fornecido calor  

Fonte: Van Den Bosch (1992) 

 

As Figuras 37 e 38  ilustram o fator de forma de um perfil com uma área da seção transversal 

em forma de “I”.  
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Figura 37 – Efeito da orientação da radiação versus fator de forma de um perfil “I”. 

Fonte: Van Den Bosch (1992) 

 

 

 

Figura 38 – Temperatura versus tempo do perfil “I” com fatores de forma diferentes. 

Fonte: Pannoni (2004) 
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Van Den Bosch (1992) relata que na avaliação do efeito da radiação é adotado que a 

intensidade de radiação seja constante, e uma exposição de tal duração que, na superfície dos 

materiais em consideração, um balanço térmico fixo seja estabelecido. 

 

b) Coeficiente de transferência de Calor por convecção ( 

Este valor é determinado pelo fluxo de ar que passa acima da superfície do objeto radiante e é, 

por esta razão, dependente da temperatura e da posição desta superfície e das condições do 

vento. Com relação às condições vento, Van Den Bosch (1992), assume para o cálculo como 

hipótese conservativa que a velocidade do vento pode ser negligenciada (também chamada de 

convecção livre) e que o valor de  W/m
2
K seja mantido como valor conservativo tanto 

para o dano colapso estrutural como para deformações excessivas.  

 

c) Emissividade ( ) 

A emissividade representa a maior ou menor tendência que determinado corpo tem em emitir 

radiação. O poder de emissividade está associado à natureza do corpo, à área exposta e à 

temperatura absoluta a que se encontra. Em se tratando de estrutura de aço, o valor de 

emissividade depende tanto da emissividade da chama como do próprio aço. Um resumo dos 

valores estão contidos na Tabela 5 a seguir (PARKINSON, 2001): 

 

Tabela 5 - Emissividade por tipo de elemento estrutural 

 

Elemento Estrutural 

 

Emissividade resultante 

Coluna exposta ao fogo por todos os lados 0,7 

Coluna da fachada exterior 0,3 

Viga com laje de concreto (exposição apenas do fundo da viga) 0,5 

Viga de seção I com relação entre largura e comprimento não seja 

inferior a 0,5 

0,5 

Treliças 0,7 

Fonte: Pettersson et. al. (1976) 



132 

 

Para a avaliação dos danos estruturais em elementos de aço, o valor de є=1.0 é mantido como 

valor conservativo tanto para o dano colapso estrutural como para deformações excessivas.  

 

d) Coeficiente de absorção (a) 

Este valor é dependente da radiação incidente e da superfície externa dos materiais desta 

radiação. Para um dano como colapso estrutural será assumido que a superfície do material 

esteja queimada.  

Nestas condições um valor de a= 1.0 pode ser considerado. Um valor menor pode ser usado 

para o dano de deformação excessiva da estrutura sem ter havido o colapso, como referência 

tem-se o valor de a=0.7 para radiação solar, onde este valor representa uma avaliação 

conservativa (VAN DEN BOSCH, 1992). 

 

6.3 Modelagem computacional   

 

O EFFECTS 8.1.1 é um software desenvolvido para ajudar no desempenho da análise de 

segurança. O software calcula os efeitos e as conseqüências da liberação acidental de 

materiais perigosos. Ele também pode ser utilizado por qualquer pessoa envolvida com 

segurança de processo, execução e estocagem de materiais perigosos, análise e controle de 

segurança, análise quantitativa de risco e planejamento de emergência. Os modelos 

incorporados dentro do EFFECTS são descrições detalhadas dos livros Yellow Book” e o 

Green Book (grifo nosso). 

 O EFFECTS 8.1.1 também oferece um grande número de diferentes modelos de cálculos. Os 

seguintes tipos de modelos são disponíveis: 

 Modelos de liberação; 

 Modelos de evaporação; 

 Modelos de incêndios; 

 Modelos de explosão; 
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 Modelos de dispersão e; 

 Modelos de danos. 

 

Além disso, o programa possui uma completa base de dados com mais de 1650 produtos 

químicos, contendo valores de toxicidade e inflamabilidade e todas as propriedades 

termodinâmicas.   

 

6.3.1 Interface do programa  

 

As Figuras 39 e 40 mostram a tela inicial e de interface do usuário. Esta última pode ser 

visível durante qualquer fase do cálculo e com todas as opções habilitadas possíveis. 

 

 

Figura 39 – Tela inicial do programa 

Fonte: Effects 8.1.1 
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Figura 40 - Tela de interface do usuário 

Fonte: Effects 8.1.1 

 

A. Ferramentas da Barra de menu 

B. Lista de navegação do modelo 

C. Painel de visualização de perfis 

D. Painel de seleção do modelo. 

E. Botões de comando. 

F. Painel de entrada do modelo  

 

 

 

a) Barra de ferramentas 

A barra de ferramentas contém botões para acesso rápido às funções mais comuns e está 

dividida em vários grupos que depende da sua funcionalidade (ver Quadro 20) 

 

Quadro  20 - Descrição dos grupos da barra de ferramentas 

 

Grupo Símbolo Descrição 

Arquivo 

 e impressão  

“Novo projeto”, “abrir um projeto existente”, “salvar um 

projeto” e “salvar um projeto como”. 

3 

Copiar e colar  

Ao invés de botões, o padrão do Windows Ctrl-C (copiar) 

e CTRL-V (colar)  são frequentemente mais conveniente. 

 

Ferramentas 

   de perfil 

 

 

 

Cursor de cruz: prevê a possibilidade de mostrar 

uma cruz, que ilustram aos valores do ponto sob o cursor. 

 Régua: ativa a régua, que pode ser usado para medir 

a distância entre dois pontos. 
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CONTINUAÇÃO 

 

Grupo Símbolo Descrição 

 

 

ferramentas de 

contorno 

 

 

 

 

 Um contorno pode ser mostrado em cima de uma 

imagem de fundo. 

 A ferramenta de rede mostra uma definição no 

contorno da grade 

 mostra a localização do modelo em coordenadas “x” 

e “y” 

 Geo-referência da imagem de fundo 

 ativa a régua de contorno 

Definições de 

complexidade ao 

usuário 

 

 

Há três níveis de complexidade: os modos simples,Normal 

e Expert. O último modo irá mostrar sempre todos os 

parâmetros de entrada que influenciam o cálculo. 

Fonte: Eleborado pelo autor 

 

b) Lista de Navegação do Modelo 

A lista de navegação do modelo mantém uma lista de todos os modelos e as sessões contidas 

no projeto. O usuário poderá alternar entre os modelos e executar o cálculo (sessões), 

bastando clicar sobre o modelo apropriado (ver Figura 41). 

 

 

Figura 41 - Lista de navegação do modelo 

Fonte: Effects 8.1.1 
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c) Painel de Visualização de Perfis 

O resultado irá apresentar perfil de todos os gráficos que podem ser calculados pelo modelo. 

Dependendo do modelo, o número de gráficos pode variar, mas geralmente esses perfis vão 

ilustrar um tempo ou distância, dependendo do comportamento de um parâmetro de resultado 

(ver Gráfico 9). 

 

.  

Gráfico 9 - Painel de visualização dos perfis 

Fonte: Effects 8.1.1 

 

d) Painel de Seleção do Modelo 

No lado esquerdo da tela de entrada o modelo mostrado selecionado aparecerá sempre que o 

mouse é passado sobre esta área. Sempre que o mouse for movido fora dessa área, o painel 

automaticamente desaparece novamente (ver Figura 42). 
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Figura 42 - Painel de seleção do modelo 

Fonte: Effects 8.1.1 

 

 

e) Botões de comando 

Este painel contém três botões importantes para realizar cálculos (ver Figura 43). 

 

 

Figura 43- Botões de comando 

Fonte: Effects 8.1.1 

 

Estes botões são para executar as  ações básicas na tela de entrada do modelo. Os botões clear 

e defauts executarão ações na sessão atual selecionada e deixa as outras sessões inalteradas. O 

botão calculate é uma opção em que se deve ser cuidado, pois se várias sessões ou modelos 

foram selecionados na lista de modelos no topo da tela, todos os modelos selecionados serão 

recalculados. 
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f) Painel de entrada do modelo 

Sempre que um modelo for selecionado, o programa irá exibir o modelo de entrada para cada 

sessão (ou cálculo). Pode-se inserir dados, clicando em uma caixa em branco para editar e 

digitar os dados que se deseja usar. Ao pressionar a tecla ou <TAB> <SHIFT> + <TAB>, o 

usuário pode navegar através dos campos de entrada (ver Figura 44). 

 

 

Figura 44 - Painel de entrada do modelo 

Fonte: Effects 8.1.1 

 

 

Para o caso específico de BLEVE, objeto desta pesquisa. O programa possui as duas formas 

de análise do fenômeno: modelo estático e dinâmico, como mostra as figuras 45 e 46 abaixo: 
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Figura 45 - Dados de entrada modelo dinâmico 

Fonte: Effects 8.1.1    

 

 

 
 

Figura 46 - Dados de entrada modelo estático 

Fonte: Effects 8.1.1 
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7 ESTUDO DE CASO 

Neste capítulo será mostrada a aplicação da estruturação do método de avaliação de risco 

baseado no desempenho. Primeiramente será realizada a descrição do local do estudo de caso 

bem como a descrição dos parâmetros do aço que serão utilizados no cálculo do capítulo 

seguinte. Em seguida será feita a caracterização do risco referente ao cenário de incêndio com 

BLEVE e finalmente a descrição das metas, objetivos e critério de desempenho para este 

cenário.  

 

7.1 Descrição do local de estudo 

O exemplo, de forma hipotética, a ser utilizado nesta pesquisa, será um setor de tancagem de 

gás liquefeito do petróleo contendo propano. Este setor, dentro de uma refinaria, consiste 

diariamente no bombeamento de produtos entre tanques por meio de malhas de dutos que são 

sustentados por elementos estruturais de aço chamados de pipe-rack.  

Estes elementos servem como tubovias aéreas para o deslocamento de produtos dentro da 

refinaria e é um dos primeiros elementos a sofrerem durante incêndio e/ou explosões, no caso 

de uma esfera, por estarem mais próxima desta. A Figura 47 abaixo ilustra o tanque de 

propano e uma tubovia sustentada pelo pipe-rack. 

 

 

Figura 47 - Desenho esquemático do Esfera de GLP de propano e Pipe-rack. 

Fonte: Elaboarada pelo autor 
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7.1.1 Característica da substância: Gás liquefeito do petróleo (propano) 

O propano é incluído na categoria dos hidrocarbonetos gasosos. Este gás é um alcano acíclico 

saturado com uma cadeia de três átomos de carbono, ligados por ligações covalentes simples. 

Seu armazenamento é feito no estado líquido sendo classificado como altamente inflamável. 

 

7.1.2 Dados técnicos da tancagem de propano 

 

Volume Total do Tanque = 523.333 litros 

Raio do Tanque = 5 m 

Volume máx. Operacional de GLP = 444.833 litros (85% do volume total) 

Densidade do propano a 30°C = 486 Kg/m3 

Massa Operacional de GLP = 216.189 Kg 

 

7.1.3 Dados técnicos do perfil de aço utilizado no pipe-rack para as condições 

do cenário de incêndio 

a) Descrição: aço estrutural ASTM A36. 

b) Área da superfície exposta ao fogo: será considerado um perfil 0,30 x 0,30 x 5,00 de 

altura. A área da superfície exposta fica 0,30 x 5= 1,5 m²  

c) Fator de forma: Será considerado um perfil em I com iguais dimensões de largura e 

altura da mesa, obtendo o valor de fator de forma de 25%, ver Figura 48. 

 

 

Figura 48 – Fator de forma do aço  
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d) Temperatura inicial no aço: temperatura ambiente de 30°C 

e) Perfil da seção transversal: 0,0078 m² 

f) Densidade do aço: 7900 kg/m³ 

g) Calor específico do aço: 510  

  
   

h) Condutividade térmica do aço: 43    

 
 

i) Temperatura crítica: 538 °C 

 

7.2 Definição dos atores envolvidos e seus objetivos 

 

Para o estudo de caso será considerado como atores envolvidos apenas o órgão ambiental. 

Definiu-se utilizar a legislação ambiental do Estado da Bahia (CEPRAM), visto que o órgão 

ambiental do Estado de Pernambuco (CPRH) não define critérios de danos associados à 

analise de risco conforme Quadro 19 mostrado na seção 3.1.7.2. 

 

7.3 Metas, objetivos de desempenho e critérios de desempenho 

Os objetivos e os critérios de desempenho são as medidas que vão ao encontro das metas do 

CEPRAM em termos de engenharia. Os limites de aceitabilidade deste órgão ambiental para 

acidentes com BLEVE está descrito no Quadro 21. 

 

Quadro 21 - Parâmetros do CEPRAM para acidentes com BLEVE  

 

ORGÃO 

BOLA DE FOGO  

(BLEVE) 

 

EXPLOSÕES 

 

C 

E 

P 

R 

A 

M 

 

Radiação térmica igual a 12 kW/m² probabilidade 

significativa em exposição prolongada, 

queimaduras de primeiro grau em 10 segundos de 

exposição.      1% de fatalidade em 35 segundos. 

Radiação térmica igual a 4 kW/m². Dores em 20 

segundos de exposição ou quebra de placas de vidro 

 

 

7 psi-0,492 bar e 75% de danos 

estruturais colapso de piperack  

2psi 0,14 bar e limite inferior de danos 

estruturais sérios 
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Observa-se no Quadro 21, acima, que o CEPRAM utiliza para o efeito da radiação térmica 

apenas a vulnerabilidade em pessoas, informando os limites de exposição humana para a 

radiação térmica de 4 kW/m² e 12 kW/m². Estes valores correspondem as queimaduras de 2° e 

3° graus respectivamente.  

Para danos estruturais, esta legislação leva em consideração o efeito da onda de pressão 

ocasionada pela explosão do BLEVE, sendo omissa com relação aos impactos térmicos 

proveniente da bola de fogo.    

O Quadro 22, a seguir, complementa os parâmetros que serão utilizados nesta pesquisa como 

critério de desempenho. 

 

Quadro 22 – Metas, objetivos e critérios de desempenho para o Estudo de caso  

 

EFEITO 

FÍSICO 

METAS 

FUNDAMENTAIS  

OBJETIVOS DE 

DESEMPENHO  

CRITÉRIOS DE 

DESEMPENHO 

 

 

 

 

 

 

  

BLEVE 

 

 

 

 

Segurança à vida 

 - Salvaguardar os operários de 

ferimentos ou morte causada 

pelo BLEVE  

 

- Proporcionar proteção ao 

Corpo de Bombeiros e a brigada 

de incêndio industrial durante as 

operações de combate 

 

Limites de exposição 

humana para a radiação 

térmica do 

CEPRAM.(Quadro 22) 

 

Propriedade 

(estrutura metálica) 

 

Manter a integridade mecânica 

das estruturas a fim de evitar o 

colapso estrutural 

A temperatura no pipe-rack 

não exceder a temperatura 

crítica do aço ASTM A36 .  

(para este estudo de caso 

será considerado 538°C). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

7.4 Cenário de incêndio. 

 

O cenário considerado neste estudo foi de uma ruptura do tanque esférico contendo 444.833 

litros de propano, devido à sobre pressão. O aumento de pressão ocorreu com a falha no 
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sistema de segurança para o controle de alta pressão no tanque. Neste período houve a falha 

do operador para responder ao alarme de alta pressão quando este se deparou com uma falha 

na válvula de controle de pressão. Com o rompimento do vaso, houve a ignição do propano 

devido à própria energia liberada do produto, ou devido à descarga elétrica ou alguma fonte 

de calor nas proximidades do tanque. O arranjo deste cenário está descrito na Figura 49 

abaixo na forma de árvore de falhas.  

 

 

Figura 49- Árvore de falhas do cenário de incêndio.  

Fonte: Adaptado de Kim et al (2005); Khan; Husain e Abbasi (2002). 

 

 

7.5 Análise de vulnerabilidade: 

Nesta seção serão mostrados os cálculos da radiação térmica pelo modelo numérico, modelo 

dinâmico e modelo estático, que chega no pipe-rack metálico e a radiação térmica crítica 

relacionada com a temperatura crítica de 538°C. 
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7.5.1 Determinação da radiação térmica pelo Modelo proposto por Engelhard. 

 

Conforme mencionado no capítulo 5, o cálculo da radiação térmica da bola de fogo pelo 

modelo proposto por Engelhard (2005) será realizado em 14 passos. Os seguintes dados de 

entrada são necessários para o cálculo: 

 

 Capacidade do tanque (V) = 523,33 m
3
 

 Fração do volume do tanque pressurizado com gás liquefeito (f) =  0,85= 85% 

 Densidade do propano a ± 30 C (ρpropano)  = 486 kg/m
3
 

 Pressão de vapor do propano dentro do vaso (PSV) = 25.10
5
 N/m

2 
= 25 Bar 

 Calor de combustão do material inflamável no seu ponto de ebulição (ΔHc) = 

4,6013 x 10
7 

J/kg. 

 Calor de vaporização do material inflamável no seu ponto de ebulição (ΔHv) = 

0,426134x10
6
 J/kg. 

 Calor específico (Cp) para o gás propano a 30°C (Cp) = 1690 J/Kg.K. 

 Diferença de temperatura entre a chama e temperatura ambiente (ΔT) = 1697 K 

(assumindo Tf = 2000K e Tambiente= 30°C). 

 Distância do objeto à projeção horizontal do centro da bola de fogo (xBLEVE) = 

13m (ver Figura 50).  

 Pressão de vapor d‟água a 30 C (Pw°) = 4243 N/m
2
 

 Pressão 0,03% CO2 na atmosfera) (Pc) = 30,3975 N/m
2
 

 Temperatura de ebulição do propano (Tboil) = - 43°C = 230 K 
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Figura 50 - Distância do objeto à projeção horizontal do centro da bola 

     Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Passo1: Calcular a quantidade liberada de GLP em caso de completa falha do tanque. 

                                                                         

                                                             

                                                                                  

                                                              

                                                                    

 

Passo 2: O raio da bola de fogo pode ser calculado pela quantidade de material combustível. 

                                                                                   

                                                                                                 

                                                                                                          

 

Passo 3: A duração da bola de fogo: 

                                                                          

                                                                    

                                                                              

 

Passo 4: altura da bola de fogo medido do centro da bola de fogo ao solo: 
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Passo 5: distância do centro da bola de fogo ao objeto: 

                                                    
         

                                                                      

                                                                                                                                

                                                                                           

 

 

Figura 51 - Dimensões do BLEVE ao Pipe-rack 

 

 

Passo 6: Calcular valor máximo do fator de visão com a distância X: 

         
   

 
 
 

                                                                                             

         
       

      
 
 

                                                                                             

                                                                                                                            

 

Passo 7: Calcular a fração de radiação térmica gerada pela bola de fogo (Fs). 
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Passo 8: Calcular o valor disponível para combustão e radiação: 

 

                                                                                                        

                                                                      

                                                                                                              

 

Passo 9: Calcular o poder emissivo na superfície  (SEPreal) 

Para este modelo é assumido que não há formação de fuligem, então SEPreal= SEPmáx. 

        
       

       
   

                
 

   
                                                    

           
                           

                 
                                              

               
 

   
                                                            

 

Passo 10: Calcular a distância real da bola de fogo ao objeto. 

                                                                                                             

                                                                                                       

                                                                                                      

 

Passo 11: Calcular a pressão de vapor parcial da água Pw a 30°C e umidade relativa do ar a 

0,80. 

                   

           

                     

                       

                      

Passo 12: Como o valor de 10
4 

< Pw.a < 10
5
 N/m, será calculada a transmissividade 

atmosférica    pela fórmula abaixo: 
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Passo 14: Calcular o fluxo de calor a 13m do centro da bola de fogo 

                                                                                               

                                                                                     

                  
 

   
                                                                           

             
  

  
                                                                           

Este valor corresponde à energia térmica que chega da bola de fogo ao pipe-rack numa 

distância de 13m. a Tabela 6 resume os resultados deste modelo. 

 

Tabela 6 – Resumo dos resultados do modelo de proposto por Engelhard 

Radiação térmica no pipe-rack.  63,303 kw/m
2
  

Poder Emissivo da Superfície  415,67 kw/m
2
  

Duração da bola de fogo  20,77s  

Raio da bola de fogo  175,54 m  

Altura da bola de fogo  351,08 m  

Fator de visão  24,966%  

Transmissividade atmosférica  61%  

Fonte: Elaborada pelo autor 
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7.5.2 Determinação da radiação térmica pelo Modelo computacional Effect 8.1.1 

 

Como mencionado no seção 6.3.1 item “F” da metodologia, o programa possui duas formas 

de analisar o fenômeno do BLEVE: modelo estático e dinâmico. A seguir serão apresentados 

os dados de entrada e os resultados de ambos. 

 

7.5.2.1 Modelo BLEVE Dinâmico: 

 

Quadro 23– Dados de entrada do Modelo Dinâmico 

Dados de entrada 

Modelo Dinâmico 

 

Nome do produto:  

Propano 

Massa total na esfera (vaso): 

216.189 Kg 

Temperatura inicial no vaso:  

30°C 

Pressão de rompimento do vaso:  

25 Bar 

Distância da bola de fogo ao pipe-

rack: 13m 

As coordenadas “X” e “Y” = 0, pois 

os gráficos e diagramas nos 

resultados não serão utilizados 

plantas, desenhos ou mapas do 

estudo. 
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Quadro 24 - Dados de saída Modelo Dinâmico 

Dados de Saída 

Modelo Dinâmico 

 

Duração da bola de fogo: 19,407 s 

Máximo diâmetro da bola de fogo: 

348,1m 

Máxima altura da bola de fogo: 522,15 

m 

Máximo fator de visão: 99,445 % 

Máxima tramitância atmosférica: 

97,693% 

Máximo Poder emissivo da superfície 

na bola de fogo: 400 kW/m
2
  

Radiação térmica máxima: 206,57 

kW/m
2
 

 

7.5.2.2 Modelo BLEVE Estático: 

 

Quadro 25 - Dados de saída Modelo Estático 

Dados de entrada 

Modelo Estático 

 

 

 

 

Nome do produto:  

Propano 

Massa total na esfera (vaso): 

216.189 Kg 

Temperatura inicial no vaso:  

30°C 

Pressão de rompimento do vaso:  

25 Bar 

Distância da bola de fogo ao 

pipe-rack: 13m 

Coordenadas “X” e “Y” = 0, pois 

os gráficos e diagramas nos 

resultados não serão utilizados 

plantas, desenhos ou mapas do 

estudo. 

Referência CEPRAM para danos 

para queimaduras de 1°, 2° e 3° 

grau. 
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Quadro 26 - Dados de saída Modelo Estático 

Dados de Saída 

Modelo Estático 

 

Radiação térmica máxima: 55,994 

kW/m
2
 

Máximo Poder emissivo da superfície 

na bola de fogo: 398 kW/m
2
  

Duração da bola de fogo: 20,773 s  

Raio da bola de fogo: 175,54 m  

Altura da bola de fogo: 175,54 m  

Fator de visão: 20 % 

Transmissividade atmosférica: 

70,112% 

 

7.5.3 Determinação da radiação crítica pelo modelo computacional Effect 8.1.1 

A radiação térmica crítica é a radiação mínima necessária para atingir a temperatura crítica do 

aço adotado em 538°C. Os dados de entrada e o valor calculado pelo programa estão descritos 

abaixo no Quadro 27. 

 

Quadro 27 - Dados de entrada e saída para o cálculo da radiação Crítica 

RADIAÇÃO CRÍTICA  

 

Dados de entrada  

Descrição do caso: radiação térmica crítica 

para atingir a temperatura crítica 

Superfície exposta: 1,5 m² 

Fator de forma: 25%, 

Condutividade térmica do aço: 43    

 
 

Emissividade: 1 

Coeficiente de absorção: 1 

Temperatura crítica do aço estrutural ASTM 

A36: 538 °C 

Dados de saída  

 

Radiação Crítica:185,57 kW/m
2
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7.5.4 Determinação do tempo para alcançar a radiação crítica pelo modelo 

computacional Effect 8.1.1 

 

Com o valor da radiação crítica, o software calcula o tempo necessário para atingir esta 

energia. Os dados de entrada e o valor calculado pelo programa estão descritos no Quadro 28. 

 

Quadro  28 - Dados de entrada e saída para o cálculo do tempo para alcançar a radiação crítica 

Tempo para alcançar a radiação crítica 

Dados de entrada  

 

Descrição do caso:  

Irradiação no Pipe-rack 

Carregamento de calor no aço:  

185.6 KW/m²  

Superfície exposta: 1,5 m² 

Fator de forma: 25%, 

Temperatura inicial no aço: temperatura 

ambiente de 30°C 

Perfil da seção transversal: 0,0078 m² 

Densidade do aço: 7900 kg/m³ 

Calor específico do aço: 510  

  
   

Condutividade térmica do aço: 43    

 
 

Temperatura crítica do aço estrutural 

ASTM A36: 538 °C 

Emissividade: 1 

Coeficiente de absorção: 1 

Dados de saída  

 

 

Tempo para alcançar a temperatura 

crítica: 

57,5s 
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8 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo serão analisados comparativamente os resultados da radiação térmica dos 

modelos utilizados, a radiação crítica, os tempos de duração da bola de fogo e o tempo para 

atingir a temperatura crítica.   

 

8.1 Análise comparativa dos resultados obtidos de radiação térmica pelos 

três modelos 

 

A Tabela 7, abaixo, mostra o resumo dos valores de radiação térmica calculados no capítulo 

anterior.  

 

Tabela 7 - Resumo dos valores de radiação térmica 

 BLEVE 

Modelo 

Numérico  

BLEVE 

Modelo computacional 

Estático Dinâmico 

 

Radiação térmica no 

pipe-rack. 

 

 

63,303 kw/m
2
 

 

55,994 kw/m
2
 

 

206,57 kw/m
2
 

 

Transmissividade 

atmosférica 

 

61% 70,122% 97,693% 

Fator de visão 

 

24,966% 20% 99,445 % 

Duração da bola 

de fogo 

 

20,77s 

 

20,773 s 

 

19,407s 

 

Os valores resultantes de radiação térmica entre os modelos deixam evidente o resultado 

superior do modelo dinâmico à distância de 13m  (206,57 kw/m
2
), em comparação com o 
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valor do modelo estático (55,944 kw/m
2
) e numérico manual (63,303 kw/m

2
). Isto acontece 

devido aos fatores de transmissividade atmosférica e o fator de visão dos modelos.  

Com relação a transmissividade atmosférica, o modelo dinâmico considera 97,693%,   

modelo estático 70,122%, e numérico 61%, ou seja, apenas uma parcela de 2,307% da 

radiação é absorvida pelo ar no modelo dinâmico (vapor d‟água e dióxido de carbono), 

enquanto o estático esta parcela é de 29,878% e de 39% para o modelo numérico.  

A diferença nos resultados da radiação térmica também é influenciada pela fator de visão, 

onde no modelo dinâmico considera o percentual de 99,445% deste fator, enquanto que no 

modelo estático este valor é de apenas 20% e de 24,966% para o modelo numérico manual , 

ou seja, para o modelo dinâmico, quase toda a radiação é recebida perpendicularmente (ao 

máximo) no pipe rack, enquanto que no estático e numérico manual considera angulações nas 

radiações que chega neste receptor, assim diminuindo a incidência. As Figuras 52 e 53, 

abaixo, ilustram a radiação incidente para os modelos dinâmico e estático no receptor (pipe 

rack).

 

Figura 52 - Radiações perpendiculares, incidentes no receptor (pipe rack)  modelo dinâmico. 

 

Figura 53 - Radiações com angulações, incidentes no receptor (pipe rack) modelo estático e numérico manual. 



156 

 

Com relação ao tempo de duração da bola de fogo os três modelos possuem valores 

semelhantes próximos dos 20 segundos. 

 

8.2 Análise comparativa dos resultados: radiações térmicas e radiação 

crítica 

 

Tabela 8 - Análise comparativa dos resultados: radiações térmicas e radiação crítica. 

 Radiações térmicas 

Radiação  

Crítica 

Radiação 

Modelo 

Numérico  

Radiação 

Modelo computacional 

Estático Dinâmico 

 

185,57 kw/m
2
 

 

63,303 kw/m
2
 

 

55,994 kw/m
2
 

 

206,57 kw/m
2
 

Tempo para alcançar 

a temperatura crítica 

 

57,5 s 

 

---- 

 

---- 

 

52 s. 

 

 

Na Tabela 8, pode-se observar que comparando-se os valores de radiação térmica entre os 

modelos dinâmico (206,57 kw/m
2
), estático (55,944 kw/m

2
) e numérico (63,303 kw/m

2
) com 

o valor da radiação crítica (185,57 kW/m²), conclui-se que apenas a radiação do modelo 

dinâmico está acima da radiação crítica (ver Gráfico 10), consequentemente é o único modelo 

que atingirá a temperatura crítica na estrutura no tempo de 52 segundos.  
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Gráfico 10 - Radiações térmicas critica e pelo modelo dinâmico 

 

O cálculo contendo o tempo para alcançar a temperatura crítica do modelo dinâmico está 

disposto no Quadro 29. 

Quadro 29 - Dados de entrada e saída para danos no aço 

Temperatura Crítica pelo Modelo Dinâmico 

Dados de entrada  

 

Descrição do caso:  

Irradiação no Pipe-rack 

Carregamento de calor no aço: O valor 

de 206.57 KW/m² 

Superfície exposta: 1,5 m² 

Fator de forma: 25%, 

Temperatura inicial no aço: temperatura 

ambiente de 30°C 

Perfil da seção transversal: 0,0078 m² 

Densidade do aço: 7900 kg/m³ 

Calor específico do aço: 510  

  
   

Condutividade térmica do aço: 43    

 
 

Temperatura crítica do aço estrutural 

ASTM A36: 538 °C 

Emissividade: 1 

Coeficiente de absorção: 1 
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CONTINUAÇÃO 

Temperatura Crítica pelo Modelo Dinâmico 

Dados de saída  

 

 

Tempo para alcançar a temperatura 

crítica: 

52s 

 

 

8.3 Validação dos resultados do modelo dinâmico 

 

Para validação dos resultados do modelo dinâmico realizados pelo Effect 8.1.1, serão 

executados cálculos manuais através do modelo dinâmico proposto por MARTINSEN e 

MARX (1999) e compará-los com valores obtidos pelo software. Os resultados obtidos 

poderão apresentar valores iguais ou aproximados ao do modelo computacional. Vale 

ressaltar que este modelo leva em consideração o fenômeno do Bleve com variação no tempo, 

como mostra as equações seguintes:    

 

8.3.1 A duração da bola de fogo (td) 

          

 
                                                              

                                                                  

                                                                                

Onde: 

mfb= massa do propano no fireball (bola de fogo) 
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8.3.2 Diâmetro da bola de fogo medido do centro da bola ao solo 

 

O diâmetro da bola de fogo é dependente do tempo. Baseado em observações experimentais, a 

bola de fogo tende a alcançar seu valor máximo durante a terça parte do tempo de duração do 

fenômeno, ou seja, 1/3 de 19,40s, dando igual a 6,46 s. Portanto, para a obtenção do valor do 

diâmetro máximo, basta utilizar a equação (    ) abaixo, no tempo de 6,46s, como disposto a 

seguir: 

                 

 

     
 

                   
 

 
                                                             

                          
 
           

 
                                            

                                                          

 

 

8.3.3 Altura da bola de fogo medido do centro da bola de fogo ao solo 

 

A altura do centro da bola de fogo é também dependente do tempo. Segundo observações 

experimentais de Martinsen e Marx (1999), o centro da bola de fogo surge conforme equação 

abaixo:   
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8.3.4 Máximo Fator de visão 

 

O fator de forma é fortemente influenciado pela distância do centro da bola de fogo ao 

receptor (X). No modelo estático, considera-se a bola de fogo a uma altura equivalente a 2 

vezes o valor do raio (ver figura 51 da seção 7.5.1), enquanto que no modelo dinâmico, a bola 

de fogo está tangente ao solo (ver figura 54). Logo o fator de forma, para a distância de 13m 

dará valores próximos de 100%, pois o raio e o valor de “X” são praticamente iguais.      

  
  

  
 

 Onde:  

R= raio da bola de fogo em m. 

X = distância do alvo ao centro da bola de fogo 

  
         

         
 

. 

          

 

 

Figura 54 – distância do centro da bola de fogo ao receptor 
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8.3.5 Poder Emissivo da Superfície (SEP) 

 

O poder emissivo da superfície aumenta com a massa de combustível envolvido na bola de 

fogo. Entretanto, a pesquisa indica que o SEP não poderá ultrapassar um limite superior, 

independentemente da massa ou a pressão envolvida. Limites que variam de 300 kW/m
2
 

[Moorhouse e Pritchard, 1982] a 450 kW/m
2
 [Roberts, 1981-1982] foram propostos. Baseado 

nas experiências British Gas [Johnson, Pritchard e Wickens, 1990], Martinsen e Marx (1999) 

acreditam  que 400 kW/m
2
 é um limite superior para um valor de SEP realista. Assim, o 

modelo dinâmico usa o que for menor entre o SEP calculado pela Equação (   ), ou 400 

kW/m
2
. 

 

                     

 
                      

 

 
                                                   

         
                        

Onde:  

SEP = poder emissivo da superfície (kW/m
2
) 

f = fração da radiação de calor (adimensional) 

Hc = calor de combustão (kJ/kg) = 46013 kJ/kg 

mfb = massa da bola de fogo do propano (kg) = 216.187,62 Kg 

PB = Pressão de vapor do propano dentro do vaso (Mpa) = 2,5 Mpa. 

                           

                                         
 
                      

 

 
          

                                         
 
   

              
  

  
                          

O fluxo térmico máximo emitido pela superfície durante a fase de crescimento é superior a 

400 kW/ m
2
, logo o fluxo térmico na superfície da bola é considerado limitado a 400 kW/m 

2
. 
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8.3.6 Transmissividade atmosférica 

 

Vários métodos têm sido propostos para calcular esse efeito. Para a validação do valor 

resultante do software, será utilizado a equação de Moorhouse e Pritchard (1982) que 

apresentam uma transmissividade aproximada de radiação térmica para chama de 

hidrocarbonetos na atmosfera: 

            

           

          

Onde: 

  = transmissividade ( - ) 

X = distância da fonte (m) ao pipe-rack = 13m 

 

8.3.7 Radiação térmica no receptor (pipe-rack): 

 

O software considera como resultados os seguintes valores: 97,693% para  transmissividade 

atmosférica (   , 99,445% para o fator de visão (       , 400 Kw/m² para o poder emissivo na 

superfície da bola de fogo (SEP) e para a radiação térmica no receptor (    à distância de 13m 

igual a 206,57 Kw/m². Como o modelo dinâmico considera condições reais da bola fogo, o 

valor de     é o resultado mais realista da energia no receptor comparado com o modelo de 

BLEVE estático, pois considera que nem toda a energia irradiada chega na sua totalidade a 

este receptor. Deve-se utilizar a equação (32) com um fator de rendimento     que considera 

a absorvidade (fração da energia incidente que é absorvida pelo corpo receptor), emissividade 

(fração da energia incidente que é transmitida através do corpo receptor) e refletividade 

(fração da energia incidente que é refletida pela superfície do corpo receptor) conforme seção 

5.2.2. O cálculo da radiação térmica será mostrado a seguir:   
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Onde:   = fator de rendimento leva em consideração a absorção, reflexão e emissão do 

receptor. O software considera o valor de 0,53154 para este fator.   

                                         

                                                      

 

8.4 Discussão dos resultados gráficos: modelo dinâmico. 

 

Diante dos resultados de validação acima obtidos, serão discutidos a seguir, os gráficos 

fornecidos pelo software para o modelo de BLEVE dinâmico. 

 

Gráfico 11 - Radiação térmica vs Tempo 

 

O Gráfico 11, mostra a energia térmica liberada na explosão que termina após 19,407 

segundos. Observa-se, nos primeiros segundos, que a energia térmica aumenta bruscamente, 
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devido o ponto ebulição do propano ser -43°C, onde ao entrar em contato com a temperatura 

ambiente considerada 30°C,  ocasiona uma expansão volumétrica da forma líquida para a 

gasosa formando a bola de fogo. Esta expansão alcança o valor máximo de 206,57 kw/m
2
 

para a distância considerada de 13m do pipe-rack com tempo em torno de 7 segundos. Após 

esta fase, a energia entrará na fase de decaimento ocasionado pela sua dissipação e absorção 

da energia térmica pelo ar atmosférico (vapor d‟água e dióxido de carbono) e pela fumaça e 

fuligem originada na explosão. 

 

 

Gráfico 12 – Transmitância atmosférica vs tempo 

 

A capacidade da atmosfera para transmitir energia eletromagnética após a explosão é 

dependente diretamente da absorção de vapor d‟água e do dióxido de carbono presentes no ar. 

O Gráfico 12 mostra que o programa considera menos de 3% de absorção do ar durante a 

formação da bola de fogo que acontece nos primeiros 7 segundos. Desta forma conclui-se que 

quanto menor absorção do ar, maior será a transmissão da radiação térmica na atmosfera. 
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Gráfico 13 - Poder emissivo da superfície vs tempo  

 

 

 

Gráfico 14 - Diâmetro da bola de fogo vs tempo 
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Mudan (1984) afirma que a emissividade decresce com o aumento do diâmetro da chama, isto 

devido à formação de fumaça ou fuligem no limite da chama, que pode absorver uma grande 

parte da radiação. Nos gráficos 13 e 14 mostrados acima, fica evidente esta afirmativa, onde 

se observa que o poder emissivo da superfície da bola de fogo, próximos dos 7 s., tem o valor 

máximo de 400 kw/m
2
 e que neste mesmo tempo, o diâmetro que aumentou gradativamente, 

chega ao valor de 348,1m. Após este período, o diâmetro permanece constante, enquanto que 

o poder emissivo da superfície decresce com a formação da fumaça e fuligem que absorvem a 

energia juntamente com o vapor d‟água e dióxido de carbono presentes no ar, até que toda a 

energia se dissipada até os 19, 407s.  

 

 
Gráfico 15 - Perfil da seção transversal vs tempo para atingir temperatura. Crítica 

 

O fator de forma, como visto na seção 6.6.2 item a, pode tomar diferentes valores para um 

mesmo perfil, vai depender da geometria do elemento, ou seja, do perímetro exposto e da área 

da seção do aço aquecido (PANNONI, 2004). Observa-se no Gráfico 15, a diferença no 

aquecimento entre diferentes seções. Os membros de aço fino possuem pequenos valores de 
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massa térmica quando comparados aos membros com seção de baixa esbeltez, de grande 

massa. Este último se aquecerá mais lentamente do que uma seção esbelta. Assim, uma seção 

massiva terá uma resistência maior ao fogo.  

 

 

Gráfico 16 - Nível de radiação térmica vs tempo para alcançar a temperatura crítica 

 

 

Aliado ao fato de que o aço tem uma alta condutividade térmica quando comparado a outros 

materiais estruturais, isso resulta em rápido aquecimento da seção transversal de um membro 

de aço. O Gráfico 16 mostra quanto maior a energia térmica liberada mais rapidamente o aço 

atingirá a temperatura crítica. 
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8.5 Análise comparativa dos resultados: Tempo para alcançar a 

temperatura crítica e tempo da bola de fogo do BLEVE. 

 

Como foi visto na seção anterior, o modelo dinâmico foi o modelo, cuja energia alcançou a 

temperatura crítica, a Tabela 9 mostra os tempos de duração da bola de fogo e a temperatura 

que poderia causar danos à estrutura. 

 

Tabela 9 - Tempos de duração da bola de fogo e a temperatura crítica 

  

Modelo 

Numérico  

Modelo computacional 

Estático Dinâmico 

Tempo para alcançar 

a temperatura crítica 

 

---- 

 

---- 

 

52 s. 

Duração da bola 

de fogo 

 

20,77s 

 

20,773 s 

 

19,407s 

 

Comparando o período de tempo para alcançar a temperatura crítica, (52s), com a duração da 

bola de fogo do modelo dinâmico (19,407s), observou-se que o BLEVE de propano, ocasiona 

uma súbita explosão com liberação de uma grande energia térmica (206,57kw/m²) num 

intervalo de tempo que não alcançaria a temperatura crítica da estrutura de aço, ou seja, a 

estrutura não entraria em colapso devido a energia térmica liberada durante a explosão do 

fenômeno físico em estudo.   

A ameaça danosa da energia térmica de um BLEVE fica evidente nas estruturas, que precisam 

de grande energia térmica (radiação crítica= 185,57 kW/m²) no intervalo máximo de 57,5s 

para alcançar a temperatura crítica, mas em seres humanos, que podem sofrer queimaduras de 

1°, 2°, 3° e até 4º graus, para as energias térmicas de 1,4 kW/m²; 4 kW/m² e 12 kW/m², 

respectivamente, citadas na norma do CEPRAM tida como referência nesta pesquisa. As 
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condições de contorno da explosão, conforme Gráfico 17, dá as dimensões deste possível 

dano às pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 - Contorno da explosão 

 

Observa-se quão grave seria os danos às pessoas se estivessem próximas do local. Na zona 

vermelha do gráfico, com um raio de aproximadamente 350m, os danos seriam fatais, na zona 

laranja, com raio de aprimadamente 450m causaria queimaduras de 2°grau e na zona amarela 

com raio de aproximadamente 800m causaria queimaduras de 1°grau.  

 

8.6 Conclusão dos resultados obtidos 

 

Diante dos resultados obtidos e discutidos acima, em síntese, conclui-se que: 

a) O modelo dinâmico tem o maior valor de radiação térmica comparado com os 
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modelos estático e numérico. Esta maior energia do modelo dinâmico é devido ao 

fator de transmissividade atmosférica e o fator de visão, que transmite (com baixa 

absorção) e incidência perpendicular da energia no receptor. 

b)  Considerando os valores do modelo dinâmico, o pipe-rack metálico não entraria em 

colapso, mesmo tendo uma grande energia na superfície da bola de fogo (400 kW/m²), 

com uma energia térmica de 206,57 kW/m² no receptor (pipe-rack), a energia térmica 

liberada teria uma duração de apenas 19,407s. Para esta energia seria necessário um 

período de tempo de 52s para ocasionar dano no pipe-rack. ver Figura 54. 

 

 

Figura 54 – Energia térmica na superfície da esfera e no Pipe-rack (modelo dinâmico) 
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9 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

9.1 Conclusões 

 

A complexidade dos sistemas industriais tem aumentado consideravelmente nas últimas 

décadas devido principalmente ao desenvolvimento de novas tecnologias. Este 

desenvolvimento tecnológico impõe novas exigências e cria novos riscos industriais que se 

expressam muitas vezes em forma de grandes desastres.  

Os grandes desastres industriais ocorridos no mundo como Flixborough, Chernobyl, Bhopal, 

entre outros, fizeram com que Governos e autoridades locais iniciassem regimes regulatórios 

com a intenção de minimizar os riscos, porém mesmo com esta atitude, os acidentes 

continuaram a acontecer. A ação destes atores envolvidos corresponde ao uso de 

recomendações prescritivas que, normalmente, indica as medidas que devem ser tomadas a 

fim de realizar um nível mínimo de segurança contra incêndio, com uma fraca base técnica.  

Estas recomendações  prescritivas têm uma grande vantagem: são fáceis de usar, utilizam uma 

interpretação direta dos requisitos estabelecidos e não necessitam da habilidade ou 

qualificação do profissional, porém são extensas e complexas e não são abertas a inovações 

tecnológicas nem a soluções alternativas.  

Ao contrário das recomendações prescritivas, as recomendações baseadas no desempenho 

surgem como uma alternativa em garantir a segurança contra incêndios de maneira efetiva. 

Elas levam em consideração não apenas se o requisito da segurança contra incêndio tenha 

sido satisfeito, mais se as metas fundamentais da segurança contra incêndio (segurança à vida, 

proteção ambiental, proteção da propriedade e continuidade das operações) foram alcançadas 

com o desempenho de todos os agentes envolvidos no processo: o fenômeno fogo, a 

edificação em si, os materiais contidos na edificação e os ocupantes. 

Este trabalho foi iniciado com o propósito de aplicar um método que pudesse analisar o risco 

de incêndio industrial que viesse ao encontro desta nova visão por desempenho, e para 

cumprir tal objetivo foi mostrada a estruturação do método de avaliação de risco baseado no 
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desempenho de Duarte et al (2008), que fizeram uma interação entre os métodos adotados 

pela Sociedade de Engenheiros de Proteção Contra Incêndio (Society of Fire Protection 

Engineers- SFPE), por Fitzgerald (2004) e Zalosh (2003), ambos da Worcester Polytechnic 

Institute. 

Dentro desta estruturação buscou-se definir o cenário de incêndio, e o critério de desempenho 

a ser utilizado no estudo de caso, sendo definido o BLEVE e a temperatura crítica 

respectivamente como tais parâmetros. Para calcular a radiação térmica foram utilizados um 

modelo numérico de forma manual para BLEVE estático; e dois modelos numéricos 

computacionais para o BLEVE estático, que não leva em consideração a variável tempo nos 

cálculos, e o BLEVE dinâmico baseado em pesquisas experimentais, proposto por Martizen e 

Marx (1999). A comparação dos resultados dos modelos de BLEVE estático e dinâmico pelo 

método computacional permitiu definir os resultados do modelo dinâmico como  modelo 

padrão para a análise deste estudo. A validação dos resultados do modelo dinâmico foi feita 

através da comprovação dos resultados do software, utilizando cálculos deste modelo de 

forma manual. 

Desta maneira concluiu-se, baseado nos resultados do BLEVE dinâmico, que a radiação 

térmica liberada durante a bola de fogo de um BLEVE não causa danos ao pipe-rack metálico, 

pois a energia irradiada da explosão não alcança o tempo suficiente para atingir o valor da 

temperatura crítica do aço, ou seja, o tempo que a estrutura perderia sua condição de 

estabilidade e poderia entrar em colapso. 

Por fim, a intensão do trabalho é mostrar que é possível utilizar as recomendações 

prescritivas, nas quais  são extremamente necessárias e úteis, porém utilizando critérios de 

desempenho, para que em termos quantitativos, as metas fundamentais de segurança 

(segurança à vida, proteção da propriedade, proteção ambiental e continuidade das operações)  

possam ser demonstradas e medidas. E com a ajuda de ferramentas computacionais, os danos 

causados pelo fogo possam ser modelados e quantificados.  

Desta forma, utilizando a legislação prescritiva e uma análise de todo o processo baseado em 

critérios de desempenho será possivel detalhar os perigos existentes, avaliar os riscos e  

gerenciá-los com maior efetividade. 
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9.2 Sugestões para trabalhos futuros 

 

A fim de aumentar os conhecimentos com relação à análise de vulnerabilidade de estruturas 

de aço em situação de incêndio baseado no desempenho, outros trabalhos poderiam ser 

desenvolvidos a partir dos itens abaixo: 

 análise de vulnerabilidade do efeito da onda de choque do BLEVE na estrutura metálica, 

aplicando o método de avaliação de risco de incêndio baseado no desempenho, com aporte 

técnico do modelo numérico para o cálculo da onda de choque e  do software Effect 8.1.1. 

 

 análise de vulnerabilidade do efeito da radiação térmica do BLEVE na microestrutura da 

liga ferro-carbono aplicando o método de avaliação de risco de incêndio baseado no 

desempenho com aporte técnico de ensaios microestruturais e  do modelo computacional 

Effect 8.1.1 e; 

 

 Análise das conseqüências da radiação térmica nas estruturas de aço aplicando o método 

de avaliação de risco de incêndio baseado no desempenho com aporte técnico do modelo 

computacional Effect 8.1.1 conjuntamente com o modelo computacional Analysis para avaliar 

a perda das propriedades mecânicas e térmicas do aço.  
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GLOSSÁRIO 

 

Audibilidade - Propriedade que tem o som de ser percebido pelo ouvido. 

 

Condução - é o mecanismo onde a energia (calor) é transmitida por meio do material sólido. 

 

Convecção - é o mecanismo no qual a energia (calor) se transmite pela movimentação do 

meio fluído aquecido (líquido ou gás). 

 

Ductilidade - é a propriedade que representa o grau de deformação que um material suporta 

até o momento de sua fratura. Materiais que suportam pouca ou nenhuma deformação no 

processo de ensaio de tração são considerados materiais frágeis. 

 

Energia cinética - A energia que possui qualquer corpo por seu movimento. 

 

Estado transiente - Na transferência de calor em regime transiente, a temperatura muda não 

só com a posição no interior do corpo, ela também muda com o tempo em uma mesma 

posição; tanto a taxa de transferência de calor através do corpo, como a energia interna do 

corpo mudam com o tempo. O corpo acumula ou desacumula energia interna. 

 

Explosão de nuvem de vapor (VCE) - é a formação e posterior queima de uma nuvem 

inflamável decorrente de uma liberação acidental. 

 

Flare - É um dispositivo tradicional em indústrias petroquímicas e de refino de petróleo para 

queimar de maneira segura, gases ou vapores inflamáveis não desejáveis no processo. 

 

Flash fire ou fogo de flash - É um fogo repentino, intenso causado pela ignição de uma 

mistura de ar e uma dispersão de substâncias inflamáveis, como um sólido (incluindo poeira), 

líquidos inflamáveis ou combustíveis (tais como um aerosol ou multa), ou um gás inflamável. 

É caracterizada pela alta temperatura, de curta duração, e uma frente de chamas que se move 

rapidamente. 

 

Gerenciamento de risco - São todos os processos envolvidos na identificação, avaliação e 

julgamento dos riscos bem como a atribuição de responsabilidade, tomando ações para 

mitigar ou antecipar estes riscos e monitoramento e avaliação dos progressos realizados. 

 

Incêndio de jato (jet fire) - São chamas difusas e turbulentas resultante da combustão de 

líquidos ou gases liberados sob pressão de forma continua. 

 

Incêndio de poça (pool fire) - É um incêndio que ocorre quando um vazamento de um 

líquido forma uma poça. 

 

Incidente - É um acontecimento que, apesar de possuir potencial para causar danos, não se 

manifesta em sua plenitude, ou seja, os danos resultantes deste evento não são percebidos a 

nível macroscópico. 
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Lay-out – termo utilizado em várias áreas, que em síntese siginifica organização, podendo ser 

d um espaço físico, de uma peça publicitária, etc. 

 

Limite de escoamento ou tensão de escoamento: é a tensão máxima que o material suporta 

ainda no regime elástico de deformação, se houver algum acréscimo de tensão o material não 

segue mais a lei de Hooke (T = K.x) e começa a sofrer deformação plástica (deformação 

definitiva). 

 

Lógica Booleana - é uma ferramenta matemática que permite descrever relações entre as 

saídas dos circuitos lógicos e suas entradas. 

 

Mitigar - reduzir, suavizar, acalmar, diminuir, amenizar, aliviar. 

 

Módulo de elasticidade - é um parâmetro mecânico que proporciona uma medida da rigidez 

de um material sólido. É um parâmetro fundamental para a engenharia e aplicação de 

materiais, pois está associado com a descrição de várias outras propriedades mecânicas, como 

por exemplo, a tensão de escoamento, a tensão de ruptura, a variação de temperatura crítica 

para a propagação de trincas sob a ação de choque térmico, etc. 

 

Offshore – exploração petrolífera em alto mar. 

 

Onshore – Atividades para a exploração e produção do petróleo em terra. Essas atividades 

englobam os serviços de prospecção, perfuração e desenvolvimento dos campos, abandono, 

equipamentos de produção e gerenciamento de resíduos, além de toda a logística de operação 

e transporte. 

 

Planta  - representação das unidades de processamento (ou subsistemas) de uma indústria que 

interagem entre si e com o meio ambiente. 

 

Ponto de fulgor -  a menor temperatura em que ocorre um lampejo, provocado pela 

inflamação dos vapores da amostra, pela passagem de uma chama piloto. 

 

Queimadura de 1º Grau – Também chamada superficial, que atingi apenas a primeira 

camada da pele, chamada epiderme. 

 

Queimadura de 2º Grau - queimadura mais profunda pois envolve a epiderme e derme 

parcial. É identificada pela formação de bolhas. 

 

Queimadura de 3º Grau – também chamada de profunda, atinge todos os elementos da pele, 

podendo envolver também planos anatômicos profundos (músculos e ossos). 

 

Queimadura de 4º Grau - é o que denominamos de carbonização, onde há perda total da 

estrutura e da função morfológica. 

 

Reações exotérmicas – é uma reação química cuja energia é transferida para um meio do seu 

interior ao exterior, assim esquentando o ambiente. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/El%C3%A1stico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deforma%C3%A7%C3%A3o
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http://www.dicionarioinformal.com.br/buscar.php?palavra=reduzir
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Rigidez
http://pt.wikipedia.org/wiki/Material
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Osso
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Risco - a palavra risco pode significar desde um resultado inesperado de uma ação ou decisão, 

seja este positivo ou negativo, até, sob um ponto de vista mais científico, um resultado não 

desejado e a probabilidade de ocorrência do mesmo.  

 

Sprinklers - também chamados de chuveiros automático, atuam na extinção de fogo, pela 

pronta e contínua descarga de água, diretamente sobre o material em combustão. 

 


